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PRODUKTBLAD
Stensåpa Steinfix 60
Art nr SF60001

PH-neutral natursåpa för behandling och
underhåll av sten, betong och terrazzo.
Användningsområde: Behandling och underhållsmedel för alla typer av stengolv som tål vatten. Fungerar utmärkt vid dagligstädning med diamantrondeller som Twister.
Fettprodukter för natursten och keramikplattor, som
Steinfix 60, ska bestå av minst 18-20 % fett och uppnå ett så neutralt PH-värde som möjligt vid korrekt
utspädning. Ett lägre fettinnehåll ger minimal skydd
mot yttre faktorer medan ett medel med högre eller
lägre pH-värde än pH 7 angriper sten och fogmassa.
OBS! Traditionell grön såpa (anpassad för trägolv)
har ett PH-värde på ca 10-11 och rekommenderas
inte för natursten och keramikplattor eftersom den
kan skada fogmassan och ge en grå hinna på golvet.
Fettprodukter används oftast vid daglig rengöring,
men kan också fungera som impregnering när de
appliceras i en mer koncentrerad form. Fett ger dock
inget permanent skydd såsom polermedel eller en
oljebaserad impregnering. Golv som impregneras
med fett blir något mörkare och får en viss glans
vid måttlig polering. Vid hård polering (och gärna
med höghastighetsmaskiner) kan du polera ytan med
hjälp av fettet så att den blir mycket glänsande. För
att bibehålla glansen måste den emellertid upprepas
regelbundet.

Artikelinformation
Volym

1 liter och 5 liter

Ingredienser
Total hållbarhet

15-30%: Tvål, <1% : parfym
15-30% såpa
36 mån

Skyddsangivelser

Ingen skyddsutrustning krävs

Ph

10 i koncentrerat och 7,8 i brukslösning

Dosering

0,5 dl till 10 liter vatten
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Nya golv under byggnadsperioden: Steinfix 60
läggs på koncentrerat direkt efter att golven är monterade eller lagda. Strykes på med svamp, tvättpäls eller polishpåläggare
Nya golv före användning: Innan en impregnering
kan göras måste golvytan vara ordentligt rengjord
med t ex Steinfix 40. För att Steinfix 60 skall verka
på bästa sätt får det inte finnas polish, smuts, olja,
kalksten- eller cementrester kvar på ytan.
Impregnering/Porfyllning: Steinfix 60 strykes ut på
golvet utspätt, ca 2,5 dl till 10 liter vatten. Arbeta in
produkten i stengolvet och låt blandningen verka en
stund, Steinfix 60 tränger ner i golvytan och golvet
blir gradvis mättat. Behandlingen upprepas till golvet
är impregnerat.
Daglig skötsel: Steinfix skall användas för den dagliga skötseln eftersom produkten underhåller impregneringen och är neutral i brukslösning. Doseringen
för daglig skötsel är 0,5 dl till 10 liter vatten vid maskinell städning. 0,2 - 0,3 dl till 10 liter vatten vid
manuell städning.
Regelbunden rengöring

Nedan redogör vi för de metoder vi anser vara
de bästa och mest ekonomiska för ett få ett vackert och hållbart golv. För professionell rengöring
skall det dock alltid finnas en beskrivning från
byggfirman på hur golvet skall rengöras.
Torrmoppning Rekommenderat om golvet bara

är mycket lätt smutsigt eller dammigt. För att
dammet inte skall virvla upp bör man använda
mopp med syntetiska textilfibrer (microfiber,
nylon, akryl). Det finns också engångsmoppar
med mineralolja som verkar som bindningsmedel mellan mopp och smuts. Man bör dock alltid
utföra våtmoppning med jämna mellanrum, se

nedan.
Fuktmoppning Rekommenderat på ytor med

mycket våt smuts och våta fläckar. Det bör användas moppar av bomull/polyesterfiber eller
syntetiska microfiber. Moppen fuktas lätt med
svag blandning av Steinfix 60 Natursåpa och vatten. Moppen skall bara vara så våt att den binder
smutsen till sig utan att avge fukt på golvet. Man
bör dock alltid utföra våtmoppning med jämna
mellanrum, se nedan.
Våtmoppning Rekommenderat på smutsiga ytor

med ingrodda fläckar. Vid mindre nedsmutsade
ytor kan man använda Steinfix 60 Natursåpa.
Steinfix 60 Natursåpa har neutral PH men innehåller en hög mängd fetter. Denna kombination
gör att du både rengör och tillför ett icke synligt
skyddande lager fett på stenen. Undvik vanlig
grönsåpa på sten då den, med sitt höga PH, över
tid kan angripa fogarna och ge en såkallad ”grå
slöja” på ytan.
En gång i månaden, eller för effektiv rengöring
av hård smuts, bör man använda Steinfix 40.
Steinfix 40 är ett kraftfullt grovrengöringsmedel
som ändå är skonsamt mot sten, betong etc. Kan
med fördel användas dagligen i badrum.
Om man råkar ta för mycket Natursåpa i vattnet kan golvet bli fettigt. Detta är dock inga problem, tvätta bara med helt vanligt vatten för att
minska fettlagret. Vid behov kan man också ta
bort överflödigt fett med hjälp av Steinfix 40.
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Bruksanvisning:

