
Vatten- och oljeavstötande impregnering för 
natursten, skiffer och granit, marmor, kakel, 
terrakotta, keramik och betong. Aktivt skydd 
mot spill av kaffe, rödvin, oljor och vatten.

Arita Finare Sten- och Betongimpregnering 
(Finere Sten & Betong) är den senaste tekno-                                                                                                                           
login inom vatten- och oljeavstötande impreg-                                                                                                                                     
nering, som skyddar skiffer, granit, marmor, 
naturstenskakel och liknande samt finare 
betongytor mot olje- och vatteninträngning. 

Arita Finare Sten- och Betongimpregnering kan 
användas på nya och gamla ytor inom-  
och utomhus. 

Arita Finare Sten- och Betongimpregnering 
ändrar inte ytans struktur, färg eller glans. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Skiffer, granit, 
marmor, naturstenskakel, kalksten och  
liknande. Samt finare betongytor.

BRUKSANVISNING: Ytan skall vara ren och 
torr. Avlägsna smuts, svamp och alger innan 
impregnering, som görs med Arita Svamp och 
Oljeborttagare. 

Fogrester, utfällningar från fogmassa och  
liknande, avlägsnas med Arita Fog- Kakelren-
göring. 

Applicera Arita Finare Sten- och Betongim-
pregnering med pensel, rulle eller lågtrycks-
spruta. För extra skydd och på porösa ytor 
kan extra applicering göras ca. 2 timmar, efter 
första applicering. Eventuellt överskott av 
vätska på ytan skall torkas bort med en luddfri 
trasa som är lätt fuktad med Arita Finare Sten- 
och Betongimpregnering. 

TEKNISKT DATABLAD

FINARE STEN- OCH 
BETONGIMPREGNERNG

Full effekt uppnås 2 dagar efter applicering.

FÖRBRUKNING: 14 - 20 m2/l.

EGENSKAPER: Vit vattenbaserad emulsion. 
Produkten är klar för användning och skall ej 
förtunnas. Förändrar inte ytans struktur efter 
härdning. Rekommenderar test på litet område 
först, innan fullskalig applicering, då den kan 
ge någon kulörförändring på några typer av 
natursten. Förvaras frostfritt.

SÄKERHET: Arita Finare Sten- och Betongim-
pregnering är en hälso- och miljöanpassad pro-
dukt, men som säkerhetsregel undvik kontakt 
med hud och ögon. 

Rekommenderas användning  
av skyddshandskar och skydds- 
glasögon vid applicering.  
Förvara produkten på ett  
tillfredställande sätt och  
utom räckhåll för barn.  
Vid kontakt med hud, skölj  
med vatten. Vid kontakt  
med ögon skölj med stora  
mängder vatten och  
kontakta läkare. 

För rengöring av yta  
som är behandlad Arita  
Finare Sten- och  
Betongimpregnering,  
rekommenderas Arita  
Daglig rengöring.
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