
Perform Stentvål Special - Originalet är ett golvrengöringsmedel i koncentrat för manuell rengörning alternativt maskinell 
rengöring och underhåll av alla vattentåliga golv. Perform Stentvål Special - Originalet är både ett golvrengöringsmedel  och ett 
impregneringsmedel. Perform Stentvål Special - Originalet reagerar med kalken i kalkhaltiga stenmaterial och är en neutral 
miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, rengöring och daglig vård av alla sorters stengolv (marmor, kalksten, skiffer, 
granit, betong och terrazzo (cementmosaik) och kan med fördel även användas på oglaserade golv av konststen så som kakel, 
klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och obehandlade eller vaxade linoleummattor. 

Perform Stentvål Special - Originalet  rengör och skyddar i ett moment och lämnar inga vattenränder. Ytan blir starkt vatten- och 
smutsavvisande vilket även underlättar städning samt ökar golvets livslängd. Ytan blir inte diffussionstät utan andas. Produkten 
bildar ett extremt tunt (monomolekylärt) skikt  av vattenfrånstötande kalktvål. Vattenlöslig smuts hindras från att tränga ner i ytans 
mikroporer. Ytan kan få en svagt mörkare färgton i och med att ytan blivit återfettad och skyddad. Prova alltid produkten på en 
undanskymd plats för att kontrollera resultatet innan en hel yta behandlas första gången.

Ni får en ren, lättstädad stenyta med naturlig patina / lyster. Perform Stentvål Special - Originalet   är lättanvänd, flexibel och 
kostnadseffektiv. 

Notera - Om man märker att man fått en fet hinna på ytan efter impregnering eller rengörning är detta ett överskott av tvål och 
kan svabbas bort med ljummet vatten. Perform Stentvål Special - Originalet ingår i Perform Floor-Recond System.

Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår 
hemsida: www.ajourtrading.com. pH ca 8,9 i koncentrat. Förvaras frostfritt. 
Denna produkt är tillverkad i Sverige.

Dosering:
                                               
Grundimpregnering:        1-2 liter till 10 liter vatten
Manuell städning:          0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
Fuktmoppning:    0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
Kombiskurning:    0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
Finslipning:          0,5 dl till 10 liter vatten
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STENTVÅL
SPECIAL

För rengöring och impregnering av 
natursten, terrazzo och betong m.m.

Perform Stentvål Special - Originalet är en neutral 
miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, rengöring 
och daglig vård av alla sorters stengolv såsom marmor, 

kalksten, skiff er, granit, betong och terrazzo (cementmosaik). 
Perform Stentvål Special - Originalet  kan även med fördel 

användas på oglaserade golv av konststen så som kakel, 
klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och 

obehandlade eller vaxade linoleummattor.

Origin
alet

1 liters förpackning  artnr: 02-701P
12 x 1 liter per kartong
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter)

5 liters förpackning  artnr: 02-711P
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

25 liters dunk           artnr: 02-1163P
200 liters fat         artnr: 02-721P
1000 liters IBC         artnr: 02-722P
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Underhållsprodukter för professionell användning. 
Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår 
hemsida för mer information om våra produkter och 
var du kan köpa dem.

FLOOR-RECOND SYSTEM
ERFORMP
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Fjällbacka
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