
Denne oversigt dækker de hyppigst forekommende spørgsmål og svar, som måtte opstå under 
brugen af dette produkt. Hvis det opståede problem eller spørgsmål ikke er dækket her, kan 
Stonetreatment kontaktes direkte.

Læs venligst hele etiketten bag på flasken, og udfør en prøve 
på et ikke-synligt sted inden produktet anvendes. 
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Ofte stillede spørgsmål om 
Aqua Mix Neutral imprægnering

Synlige rester af produktet 
på overfladen. 

Der er ingen effekt af 
imprægneringen. 

Uensartet udseende.

Der er ingen effekt af 
imprægneringen selv efter 
flere behandlinger.   

Imprægneringseffekt forsvinder 
efter grundrengøring.

PROBLEM LØSNINGÅRSAG

- Der er påført for meget imprægnering.
- Overskydende produkt er ikke tørret  
 tilstrækkelig grundigt af. 

- Der er ikke påført nok af produktet. 
- Overfladen var ikke ordentlig tør   
 inden påføring.  

- Overfladen har været for fugtig. 
- Imprægnering er ikke blevet påført i  
 ligelig fordelt mængde. 

- Imprægneringen er ikke hærdet pga.  
 for våd overflade. 
- Overfladen er blevet rengjort i f.eks.  
 syre eller et rengøringsmiddel, som 
 ikke kan arbejde sammen med   
 imprægneringen, og der sidder rester  
 tilbage på overfladen. 

- Overfladen eller imprægneringen har  
 taget skade af f.eks. syre, blegemidler  
 eller lign. 

- Anvend Grund Rengøring og Nano 
 Skurecreme sammen med en hvid 
 skuresvamp til at fjerne rester på   
 overfladen. 

- Lad overfladen tørre helt op.
- Påfør en ny behandling af produktet,  
 og tillad en tørre tid på 2 timer. 

- Rengør overfladen grundigt med  
 Grund Rengøring i varmt vand og  
 Nano Skurecreme. Påfør derefter et  
 nyt ensartet lag af imprægnering. 

- Påfør produktet igen efter at over- 
 fladen er tørret helt op. 
- Hvis overfladen har været vasket i  
 f.eks. syre, skal den vaskes i Daglig  
 Rengøring og skylles grundigt af i  
 vand inden ny behandling. 

- Anvend kun pH neutrale rengørings- 
 midler til almindelig vedligeholdelse,  
 f.eks. Daglig Rengøring. 

Spørgsmål og svar


