Vel utprøvd behandlingskonsept for å bevare
natursteinens unike utseende og karakteristikk
Fjerning av polish • Fjerning av flekker • Rengjøring
Porefylling • Impregnering

www.steinfix.no

PROBLEMLØSERE
Uønskede flekker og misfarging av stein kan være vanskelig
å få bort. Bruk av feil produkter kan gi varig skade. I vårt
sortiment finner du en rekke egnede produkter til skånsom
fjerning av de fleste flekker og gammel polish.

NYHET!

STEINFIX 10
Alkalisk spesialprodukt som tar bort flekker av mineralolje, tjære, asfalt mm.
Kan brukes på alle typer stein. PH 8 i konsentrert form. Tilgjengelig i 1 liter. Konsentrat.

STEINFIX 20
Absorberende flekkfjerningspasta som tar bort flekker av mineralsk og vegetabilsk
olje og fett samt voks. Fjerner misfarginger i kantområder på alle kunst- og natursteiner,
oppstått pga bløtgjøring av tetningsstoffer (f.eks bruk av feil silikon). Enkel å påføre.
God oppsugingsevne. Kan brukes på alle typer naturstein. Tilgjengelig i 500 ml boks.

STEINFIX 30
Syrebasert spesialprodukt som tar bort flekker av kalk, rust, sement og irr.
Inneholder saltsyre. Kan brukes på stein som tåler syre. (Kan være skadelig på
sedimentære bergarter som marmor og kalkstein). Tilgjengelig i 1 liter. Konsentrat.

STEINFIX 40
Spesialprodukt til grovrengjøring/dyprens av stein, betong og terrazzo.
Tar bort alle typer av generell smuss, stekefett, olje, sot, etc. Svært effektivt
rengjøringsmiddel. Kan brukes på alle typer stein. PH 13,2 i konsentrert form
(Alkalisk). Tilgjengelig i 1 og 5 liter. Konsentrat.

STEINFIX 90
Spesialprodukt som tar bort gammel polish og porefyll på naturstein, betong
og terrazzo. Tar effektivt bort gammel polish på en skånsom måte. Kan benyttes
på alle typer stein typer stein/keramiske flis/betong etc. PH konsentrert 13,5.
Tilgjengelig i 1 og 5 liter. Konsentrat.

RENGJØRING
Våre rengjøringsprodukter er spesialutviklet for naturstein.
I tillegg til å bevare og holde din investering vakker, er de
skånsomme mot både miljø og steinflaten. I vårt sortiment
finner du produkter for grovrengjøring og daglig renhold.

STEINFIX 40
Spesialprodukt til grovrengjøring/dyprens av stein, betong og terrazzo.
Tar bort alle typer av generell smuss, stekefett, olje, sot, etc. Svært effektivt
rengjøringsmiddel. Kan brukes på alle typer stein. PH 13,2 i konsentrert form
(Alkalisk). Tilgjengelig i 1 og 5 liter. Konsentrat.

STEINFIX 60
PH-nøytral natursåpe for rengjøring og vedlikehold av all stein, betong
og terrazzo. Spesialsåpe tilpasset stein. Renser godt og gir samtidig overflaten
en slitesterk pleiefilm. Egner seg utmerket til daglig rengjøring da produktet
opprettholder impregneringen. Høyt fettinnhold med nøytral PH i bruksløsning
(PH 7,8) Svanemerket, fremstilt av vegetabilske oljer. Benytt gjerne high-speed
maskin med diamant pads. Fettbasert produkt som også kan brukes til
impregnering i konsentrert form. Tilgjengelig i 1 og 5 liter. Konsentrat.

STEINFIX 70
Bruksferdig spesialsåpe på sprayflaske tilpasset naturstein, betong
og terrazzo. For daglig rengjøring og vedlikehold. Skånsom mot steinen.
Spesielt fin å bruke på benkeplater. Fjerner de fleste typer flekker, skitt, olje,
sot, fett. Tilgjengelig i 750 ml sprayflaske. Tørk av med våt klut. Ferdigblandet.

OVERFLATEBEHANDLING
Impregnering eller porefylling av naturstein gjør flaten
resistent for smuss og fukt og bidrar dermed til å holde
overflaten vakker lenger. Samtidig muliggjør man et bedre
og mer effektiv renhold. I vårt sortiment finner du miljøvennlige beskyttelsesprodukter med unike egenskaper.

NYHET!

STEINFIX 50
Polishbasert spesialprodukt for porefylling av alle typer av naturstein,
betong, terrazzo m.m. Vannbasert. Hindrer smuss og forurensning å trenge
ned i porene. Tilfører glans og fremhever steinens struktur. Gjør steinen noe
mørkere, «wet-look». For innendørs bruk. Syrebestandig. Tilgjengelig i 1 og 5 liter.
Brukes ufortynnet.

STEINFIX 80
Fargeforsterkende impregnering til naturstein, betong og terrazzo.
Fargeforsterker ”wet look” for alle steintyper. Gjør steinen noe mørkere. Egner seg
godt på mørke og ”tette” steintyper. Gjør overflaten vann- og smussavstøtende.
Lang reaksjonstid. Diffusjonsåpen. Kan brukes inne og ute. Etter impregnering kan
næringsmiddel settes på behandlede flater uten helserisiko. Tilgjengelig i 1 liter.
Brukes ufortynnet.

STEINFIX 100+
Lukt, glans og fargeløs impregnering til alle typer naturstein, betong og
terrazzo. Oljebasert impregneringsprodukt som trekker inn i steinen (usynlig)
og påvirker derfor ikke materialets utseende. Fri for lukt. Beskytter effektivt mot
uønsket vann, fett- og oljebaserte flekker og smuss. Kan brukes både inne og ute
samt i våtrom. Kan brukes på alle typer stein, keramisk flis og betong. Diffusjonsåpen.
Etter impregnering kan næringsmiddel settes på behandlede flater uten helserisiko.
Motvirker alger. Tilgjengelig i 250 ml, 1 og 5 liter. Brukes ufortynnet.

TIPS!

FLEKKFJERNINGSGUIDE

NB! Noen steinsorter kan bli skadet ved bruk av flekkfjerningsmidler. Du bør derfor alltid
teste middelet på et sted der det ikke gjør skade (en løs flis, i et hjørne eller bak en dør).
Om du er usikker på egenskapene til din stein kan du lese mer om behandling av de ulike
steinsortene på steinfix.no
TIPS! Impregner steinflaten når den er ny, dette reduserer risikoen for flekker,
i tillegg vil eventuelle flekker som oppstår være enklere å få bort.
STEINFIX 10

STEINFIX 20

STEINFIX 30

Asfalt

Blomster

Kalk

Blekk

Bær

Oksideringer***

Blod*

Coca-Cola**

Rust

Fargeblyant

Fett (vegetabilsk)

Urin***

Gummi

Fett (animalsk)

Vin***

Kosmetikk

Frukt**

Øl***

Kritt

Grillolje

Kulepenn

Grønnsaker

Lakk

Juice

Leppestift

Kaffe

Lim

Ketchup

Maling

Likør

Neglelakk

Majones

Oljeprodukter

Melk

Parfyme

Saft

Skokrem

Saus

Sot

Sennep

Stearin

Smør

Tjære

Syltetøy

Trykksverte

Sjokolade

Tyggegummi

Te

*Alternativt kan Steinfix 20 benyttes. **Alternativt kan Steinfix 30 benyttes.
***Tenk på at STEINFIX 30 inneholder syre som kan skade stein med mye kalk.

NYHET!

Spennende nyheter fra Steinfix
Våre to nye produkter Steinfix 20 og Steinfix 80, komplementerer vår allerede
godt etablerte produktserie.
Steinfix 20 er relansert i både pakning og innhold og er nå tilgjengelig som flekkfjerningspasta. Denne fjerner både mineralske og vegetabilske olje- og fettflekker.
Steinfix 20 er enkel å påføre og har god oppsugingsevne.
Steinfix 80 er et helt nytt produkt for impregnering av alle typer naturstein for
bruk både ute og inne. Gir en fargeforsterkende effekt/”wet look” og gjør overflaten
vann- og smussavstøtende.

TIPS!

RENGJØRING AV
NATURSTEIN
Tørrmopping

Er natursteinsgulvet litt skittent eller støvete, trenger du kun å tørrmoppe. For å
unngå at støvet virvler opp bør du bruke mopp med syntetiske tekstilfibre (mikrofiber, nylon, akryl). Det finns også gode engangsmopper med mineralolje som
virker som bindemiddel mellom mopp og smuss.

Fuktmopping

Har gulvet våte flekker, bør du fuktmoppe. Her er det lurt å bruke mopper av bomull,
polyesterfiber eller syntetiske mikrofiber. Fukt moppen lett med ferdig utblandet
Steinfix 60 Natursåpe. Se blandingsforhold på flasken. Moppen skal kun være så våt
at den binder smuss til seg uten å avgi fukt på gulvet.

Våtmopping

Er gulvet skittent med inngrodde flekker bør du våtmoppe. Ved mindre nedsmussede flater kan du bruke Steinfix 60 Natursåpe. Steinfix 60 er PH-nøytral og inneholder
fett. Denne kombinasjonen gjør at du både rengjør og tilfører et usynlig beskyttende
lag med fett på steinen under mopping. Har du tatt for mye Steinfix 60 på steinen,
slik at det er et fettlag på flaten, kan du enkelt fjerne dette ved å vaske over med
vann.
NB! Unngå vanlig grønnsåpe på naturstein da denne (med sin høye PH verdi)
over tid kan angripe fugene og gi et «grått slør» på overflaten.
Ca. en gang pr. måned (hver 5 vask), eller for effektiv rengjøring av veldig skitne
flater bør du bruke grovrengjøringsmiddelet Steinfix 40. Dette er kraftfullt, men
likevel skånsomt mot stein og betong.

TIPS!

OVERFLATEBEHANDLING
AV NATURSTEIN
Ta vare på steinen

Hovedregelen er at all naturstein med ubehandlet overflate og åpne porer bør få en
eller annen form for beskyttelse. Dette er spesielt viktig der hvor steinen utsettes for
hard påkjenning eller mye smuss. Det finnes fire ulike metoder å gjøre dette på:
• Polish (vannbasert akrylimpregnering)
• Fett
• Olje (med/uten Nano effekt)
• Voks*
*Voks er ikke en metode vi anbefaler for å behandle naturstein.

Valg av metode

Hvilken metode som er best avhenger av hva slags steintype du har, hvor den skal
ligge og hvilket utseende du ønsker etter behandlingen. For benkeplater i naturstein
anbefaler vi å impregnere med oljebaserte Steinfix 100+. Ønsker du en blankere
overflate kan du deretter impregnere med Steinfix 60, et fettbasert rengjøringsprodukt som også egner seg for impregnering. Steinfix 50 er en polish og vanlig å
bruke på skifergulv inne. Denne er kun ment for innendørs bruk.

Generelle råd før porefyll/impregnering

Overflaten må være fri for fukt, smuss og andre forurensninger. Er gulvet nytt, må
alle rester av membran, fugemasse, betong etc. være fjernet. Både overflate og
materialet under (mørtelbruk eller lim) må være helt tørt.
NB! Ved porefylling og impregnering må varmekabler skrus av i god tid i forveien.

Lidenskap i hver stein
Vi i Ellingard Gruppen er opptatt av kvalitet i alle ledd - fra råstein
til ferdig produkt. I over 30 år har vi kontinuerlig drevet med
innovasjon og videreutvikling av Steinfix. Dette sikrer vakre og
varige overflater, slik at du kan ha glede av ditt steinprodukt
år etter år.

Ellingard Collection AS er produsent og
reseptinnehaver av STEINFIX produktene.
Østre Aker vei 103
PB 22 Grefsen, 0409 Oslo
Tlf: 22 15 55 50
ellingardcollection.no
steinfix.no

