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ستون بالس إيكوستون بالس إيكو

االستخدامات
مادة واقية مجددة للون. •
يحمي ويجدد اللون األصلي للصخر الطبيعي المصقول والذي لم تتم معالجته والمكسر. •
يتغلغل في المادة بعمق ويقلل اجتذاب األتربة. •

المزايا
يحقق تأثيًرا مجدًدا على كل الطبقات النهائية. •
منتج بانبعاثات منخفضة جًدا من المركبات العضوية المتطايرة ويساعد في الحصول على شهادة  •

الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة وفق البروتوكوالت المعمول بها في كل من الواليات المتحدة 
وإيطاليا.

ذو أساس مائي: معالجة صديقة للبيئة •
بسبب دخول المياه في تكوين المنتج، فإنه مقاوم للرطوبة وبالتالي يمكن استخدامه بعد أيام قليلة  •

من التنظيف األولي؛ مما يجعل عملية المعالجة سريعة.
كما أنه يجدد خطوط المالط وال يتحول إلى اللون األصفر وال يشكل طبقة سطحية ويتحمل األشعة  •

فوق البنفسجية.
ال يكون طبقًة رقيقة على السطح •
األسطح المعالجة صالحة لمالمسة المواد الغذائية. •

كيفية االستخدام
ال يحتاج إلى التخفيف: منتج جاهز لالستخدام. 

االستخدام: بلل السطح الجاف والنظيف تماًما بالمنتج ستون بالس إيكو باستخدام فرشاة أو إسفنجة 
أو أداة دهان أخرى. امسح بإسفنجة أو قطعة قماش أثناء الدهان لتحسين امتصاص المنتج وإزالة 

أي قدر زائد منه بشكل جيد. يمكن معالجة السطح  بعد 4 ساعات فحسب. قم بإزالة أي مواد متبقية 
من على السطح باستخدام قطعة قماش مبللة بالمنتج ستون بالس إيكو وامسح السطح بها. لتحسين 

الحماية، ينبغي استكمال المعالجة باستخدام MP90 إيكو إكستريم خالل 4 ساعات. 

العناية الروتينية: 
تجديد لألسطح وحواف النوافذ والموائد أو استخدام كلينر برو بتخفيف 200:1. 

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

اختبار على نقطة للتحقق من اللون النهائي.
ال تستخدم المنتج إذا كان متوقًعا سقوط أمطار.

هذا المنتج ال يحمي من التأثيرات الضارة لألحماض.

درجات الحرارة
درجة حرارة التخزين: من 5 درجات إلى 30 درجة مئوية

يجب استخدام المنتج على األسطح عند درجة حرارة تتراوح ما بين 10 و30 درجًة مئويًة.

التحذيرات
عند استخدامه في أماكن مغطاة، يوصى بتهوية الغرفة جيًدا لتيسير التجفيف. •
قم بتخزين المنتج في مكان بارد جاف. •
يجب تركيب األرضيات الخارجية بشكل جيد قبل معالجتها، ويجب أن تستوفي جميع المتطلبات، بما في ذلك:  •

الميل المناسب وفواصل التمدد المنفذة جيًدا، والعزل الممتاز لألرضية، والتوافق المؤكد مع درجات الحرارة 
المتجمدة.

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".

الحجر الطبيعي، الرخام، الجرانيتمادة واقية محسنة للون

ستون بالس إيكو

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

فوق البنفسجية.


