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STEINFIX 80 
 
 

Färgförstärkare    Användarinformation 
 

Produktyp: STEINFIX 80 är en bruksfärdig specialimpregnering baserad på 
lösningsmedelsbaserade reaktiva modifierade siloxaner. Produkten 
tränger in i stenens porer och reagerar på polysiloxan. Dessutom sker en 
reaktion med silikater i berget. 

 
Bruksområder: STEINFIX 80 används till behandling av finslipade och polerade sugande 

natur- och konststenar (som marmor, skiffer, sandsten, granit, terrazzo eller 
betongsten). Produkten lämpar sig särskilt väl för mörka och svarta sugande 
stensorter (som Absolut Black, Nero Impala, Galaxy, Ota Skifer etc.). Defekta delar, 
(t.ex. tunna sprickor) kan behandlas med STEINFIX 80. Därigenom får stenytan 
ett homogent utseende. Färgförstärkningens varaktighet är god när stenen är 
kalkbunden, och mycket god när stenen är kiselbunden. 

 
Bruksanvisning: Ytorna måste vara rena, absolut torra och fria från beläggning. För extern 

användning är det viktigt att säkerställa att stenen inte innehåller skadliga 
salter (nitrater, sulfater, klorider) eftersom de minskar penetreringen av 
impregneringen. 
Vi erbjuder en rad produkter för rengöring av stenen, beroende på stensort och 
grad av nedsmutsning, men vill vi påminna om att du bör bekanta dig med 
bruksanvisningen och tekniska datablad för de olika produkterna: STEINFIX 20 
Olja och fett, STEINFIX 40 smörjmedel, STEINFIX 30 syratvätt (kalk-, cement- 
och rostspray) och STEINFIX 90 Polishborttagare. Efter varje rengöring ska man 
skölja grundligt med vatten. 
Innan behandling måste stenen vara absolut torr.  
Detta tar vanligtvis minst 1 till 2 dagar. Den optimala förutsättningen för impregnering är 
en naturlig beläggning, en luN-temperatur på 15-25 ° C och regnskydd i 6-12 timmar efter 
applicering. Beläggningen får inte utsättas för golvvärme eller solvärme. Appliceras 
ospädd med pensel, rulla eller spruta jämnt över ytan. Produkten ska tränga in i stenen. 
Ca. 5-20 min. efter applicering och innan impregneringen torkar på ytan, torkas överflödig 
produkt bort från ytan med en trasa så att inga rester ligger kvar på ytan. På mycket 
sugande ytor kan behandlingen upprepas. Till daglig rengöring används STEINFIX 60 
natursåpa. 

 
Egenskaper: STEINFIX 80 fördjupar naturlig färg och konsistens på finslipade och polerade 

stenar, påverkar inte glans eller polityr. Efterlämnar inga beläggningar på stenens 
yta, diffusionsöppen, för intern och extern användning. Mycket hållbar och 
väderbeständig, gulnar inte, vatten och smutsavvisande effekt. 
Förbrukning: ca. 10-20m² / L Färg: grumlig Densitet: 0,84 g / cm³ 

 
Viktig information: Produkten är inte lämpad för glaserade och icke sugande ytor. Polerade ytor 

ska dessutom efterpoleras tills att alla ytrester är borta. Graden av 
färgförstärkning är beroende av den enskilda stensorten. Mörka stenar uppnår 
vanligtvis än starkare färgförstärkning än ljusa. Det rekommenderas att du före 
användning testar produkten på en provyta för att se effekten. För skydd av 
händerna används lämpliga handskar. Lösningsmedel (t.ex. plast, gummi, 
målade ytor och liknande) måste skyddas mot spill innan stenen behandlas. 
För förebyggande avfallshantering måste förpackningen tömmas helt. 

 
Säkerhetsinformation: Se EU-säkerhetsdatablad 

 
Lagringsvillkor: Förvaras svalt,  men  frostfrit t   på en välventilerad plats. Behållaren ska förvaras tätt 
försluten. 

 
Förpackning: 1 liters metallflaska 

 
Hållbarhet: Ca 1 år i originalförpackning 

 



Säkerhetsvillkor:  Denna information ges på grundval av den senaste tillgängliga produktinformationen 
och användarhandboken från vårt företag. Eftersom användningen av produkten och 
användarens arbetsteknik ligger utanför vår kontroll kan tillverkaren inte hållas 
ansvarig utifrån innehållet i detta datablad 
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