
االستخدامات
يحمي ويجدد اللون األصلي للصخر الطبيعي المصقول والذي لم تتم معالجته والمكسر. •
يتغلغل بعمق داخل المواد ويحميها من البقع المائية أو الزيتية ومن الغبار. •
مثالي لكل االستخدامات على الحجر واألسطح وأي أشياء حجرية للزينة. •
ممتاز لالستخدام داخلًيا وخارجًيا. •

المزايا
يحقق تأثيًرا مجدًدا على كل الطبقات النهائية. •
لالستخدام في األماكن المغطاة والمكشوفة. •
ال يتحول إلى اللون األصفر ويقاوم األشعة فوق البنفسجية ويوفر حماية طويلة األمد. •
تغطية عالية جًدا. •
كما أنه يزيل الكشط الصغير في الجرانيت. •
ال يكون طبقًة رقيقة على السطح •
األسطح المعالجة صالحة لمالمسة المواد الغذائية. •

كيفية االستخدام
جاهز لالستخدام )ال يحتاج للتخفيف(. 

االستخدام: ضع ستون بالس على مادة جافة ونظيفة باستخدام فرشاة أو أداة مالئمة أخرى. أثناء 
وضعه، امسح السطح بقطعة قماش لتساعد المنتج على التغلغل ولتزيل تماًما أي قدر زائد منه. 

يمكن المشي على السطح المعالج بعد 8 ساعات. لتحسين تجديد اللون، ضع عدة طبقات من المنتج 
بفاصل زمني ال يقل عن 8 ساعات فيما بينها. 
العناية: استخدم محلواًل مخفًفا من كلينر برو. 

لالستخدام بواسطة المتخصصين فقط: ُيرش المنتج على األسطح الرأسية )باستخدام نظام خاٍل 
من الهواء( حتى تتشبع به األسطح مستخدًما معدات الوقاية الشخصية المالئمة كما هو موضح في 

الورقة الخاصة بمعلومات السالمة. 

تنبيه:
بمجرد المعالجة باستخدام ستون بالس إيكو، ال يمكن إعادة الحجر إلى حالته األصلية. قبل معالجة السطح، قم بإجراء 

اختبار على جزء منه للتحقق من اللون النهائي.
بالنسبة إلى مواد معينة في األماكن المكشوفة، يوصى بتكرار المعالجة كل سنة للحفاظ على األثر التجديدي بالشكل األمثل.

هذا المنتج ال يحمي من التأثيرات الضارة لألحماض.
ال تستخدم المنتج إذا كان متوقًعا سقوط أمطار.

درجات الحرارة
درجة حرارة التخزين: من 0 إلى 30 درجة مئوية

يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجًة مئويًة.

التحذيرات
ُيحفظ بعيًدا عن متناول األطفال. •
ال يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد االستخدام. •
ُيسمح باستخدام جهاز تنظيف أحادي القرص فقط إذا كان في حالة جيدة. •

العبوات
عبوات معدنية سعة 1 لتر - 6 عبوة في الكرتونة
عبوات معدنية سعة 5 لتر - 4 عبوة في الكرتونة

التغطية
لتر واحد:

30/50 م²الحجر المصقول

15/25 م²الحجر غير المصقول
"معدالت التغطية الموضحة لإلرشاد فقط وتستخدم عند وتشير إلى ضع طبقة 

واحدة من المنتج".

 مادة حماية مقاومة للماء والزيت 
بتأثير تجديدي

ستون بالس

ستون بالس يتغلغل بعمق داخل المواد ويحميها بشدة من البقع المائية أو الزيتية ومن الغبار. كما 
أنه يجدد خطوط المالط وال يتحول إلى اللون األصفر ويتحمل األشعة فوق البنفسجية.
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