
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. 

Stonetreatment ApS · Engager 2-4 · 2605 Brøndby · Cvr.: 29 77 64 23 · Tlf.:  43 75 25 65 · Fax: 43 75 25 66
info@stonetreatment.dk · www.stonetreatment.dk

Ofte stillede spørgsmål om 
Aqua Mix Dybde imprægnering

Synlige rester af produktet på 
overfladen. 

Imprægnering / overfladen bliver 
hvid.

Uensartet udseende.

Imprægneringens evne til at sky 
vand aftager.  

Farvedybden forsvinder.

Imprægneringseffekt forsvinder 
efter grundrengøring.

PROBLEM LØSNINGÅRSAG

- Der er påført for meget imprægnering.
- Overskydende produkt er ikke tørret  
 tilstrækkelig grundigt af. 
- Produktet er blevet påført ovenpå en  
 eksisterende overfladebehandling. 

- Overfladen var våd eller fugtig da  
 produktet blev påført. 
- Imprægneringen har været udsat for  
 fugt inden den var tør. 
- Overskydende imprægnering på   
 overfladen. 

- Overfladen har været for fugtig. 
- Imprægnering ikke påført i ligelig   
 fordelt mængde. 
- Overfladen har tidligere været be-
 handlet, og suger derfor forskelligt. 

- Dette er helt normalt når den lille   
 mængde overskydende imprægnering 
 på overfladen slides af. 

- Der er ikke påført nok af produktet. 
- Overfladen kan have en karakteristik  
 der gør at produktet ikke holder så  
 lang tid. 

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

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

- Anvend Grund Rengøring og Nano  
 Skurecreme sammen med en hvid  
 skuresvamp. Tillad overfladen at   
 tørre fuldstændigt op inden et nyt lag  
 imprægnering påføres.

- Rengør overfladen grundigt med   
 Grund Rengøring og Nano Skure- 
 creme. Påfør derefter et nyt ensartet  
 lag af imprægnering. 

- Reimprægnering er ikke nødvendigt. 

- Påfør et nyt lag imprægnering ved  
 behov. 

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

Spørgsmål og svar


