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NYT LOOK 
TIL DINE FLISER

NEMT & HURTIGT

STEN- OG FLISEMALING
*Op til 5 års holdbarhed

ANVENDELSE:
StoneColor® er special udviklet til overfladebehandling af 
belægninger udendørs på sugende og porøse overflader så-
som fliser og belægningssten. StoneColor® påføres den øns-
kede overflade efter denne er gjort grundigt rent for alger, fedt, 
smuds, støv mm. Rengøringen anbefales foretaget med Stone-
Cleaner® og højtryksrensning eller med kost alt efter hvilken 
type overflade, der skal behandles og hvor gammel og snavset 
den er. Når overfladen er tør kan StoneColor® påføres.Skifergrå

Sort

Få “nye” fliser 
med Stone-
Color®

Betongrå

Terrassen, fliserne og indkørslen bli-
ver med tiden nedslidte, plettede og 
grimme af vand, frost, mos, alger og 
snavs. At få lagt nye fliser er både 
dyrt og kræver mange arbejdstimer. 
I stedet kan stenene behandles med 
StoneColor®. Både nemt og hurtigt.
StoneColor® er en helt speciel over-
flade-behandling, som påføres de 
gamle belægningssten og derefter vil 
se pæne indbydende ud og naturligt 
silkematte.

StoneColor® er vandbaseret og på 
den nyeste viden om nanoteknologi 
samt er skånsom overfor miljøet.
Malingen holder snavs, olie og vand 
fra fliserne, og kan holde i mange år 
p.g.a. den større slidstyrke og mod-
stand mod vejrligets nedbrydning, 
som StoneColor® giver.

Her er mange penge at spare i for-
hold til at lægge nye fliser!

Se flere oplysninger og inspiration på 
www.stonecolor.dk

Udviklet og produceret af
Nowocoat Industrial A/S

 
Staalvej 3

DK-6000 Kolding
Tlf. +45 75 50 11 11

Naturrød

Mocca

• FORNY DINE STEN 
• STAY CLEAN EFFEKT
• LANG HOLDBARHED
• NEM AT PÅFØRE
• HÆMMER MOS OG ALGER

TEKNISKE DATA:
Produkt: StoneColor® Anvendelse: Overfladebehandling, 
beskyttelse og imprægnering af udendørs sugende minerals-
ke belægningssten og fliser Spec. kemi: Baseret på nano te-
knologi Crosslinking Resins og UV stabile pigmenter. Basis: 
Vandbaseret. Anvendes ufortyndet og må efter behov fortyn-
des med max 10% vand. Egenskaber: Stærk vedhæftning, ut-
rolig slidstærk, tåler olie, vand, kemikalier. UV stabil. Tørretid: 
Ca. 60 min. ved 20 gr. C og 60% RH fugtighed.  Påføring: 
Pensel, malerulle eller malesprøjte. Rækkeevne: 1 ltr. rækker 
til ca. 3-5 m2 alt efter overfladens beskaffenhed og påførings-
metode. Rengøring: Påføringsredskaber rengøres grundigt i 
almindeligt lunkent vand. Opbevaring: Tørt og frostfrit udenfor 
børns rækkevidde. 
OBS. Foretag altid prøveopstrøg for produktets og over-
fladens forenlighed. Skal omrøres inden og under brug.

MED NANO TEKNOLOGI



Malet med StoneColor® - Skifergrå

Rens med
StoneCleaner™1
Mal med 
StoneColor®2
Nyd resultatet3

StoneColor®

Sten- og flisemaling
til sugende og porøse belægningssten

• Vandbaseret
• Mange års holdbarhed 
• Hæmmer mos og alger
• Utrolig slidstærk, med nano teknologi


