
Instruktioner: Det rekommenderas att ytan som ska 

behandlas är ren och torr. Med pensel, borste, roller 

eller spruta täcker man ytan med SurfaPore M, utan 

att späda ut den. Efter 15 min. och innan produkten 

hunnit torka helt, torkar man bort eventuell överflödig 

produkt med hjälp av en lätt fuktig trasa och så poleras 

ytan. För ytterligare skydd upprepas proceduren en 

gång till inom 3 timmar efter den första omgången. 

Bruksklar efter 24 timmar, full effekt efter 2 dagar.  

Åtgång: 15 – 20 m²/liter beroende av ytans 

absorberingsförmåga. Prova på en liten yta först.
På mycket motståndskraftiga ytor späda ut vätskan  
1:1 med vatten.

Egenskaper: Genomskinnlig vit vattenlöslig emulsion. 

Efter applicering ändras inte struktur eller färg. Prova 

först att behandla en liten yta. Produkten ska ej 

frysas. Förvaringstiden i dess ursprungliga oöppnade 

förpackning är 2 år från tillverkningsdatum. Tillverk-

ningsdatum: Se på förpackningen. Säkerhet:         Töm 

ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn.

Vid kontakt med hud eller ögon skölj rikligt med vatten. 

Vid sväljning ta kontakt med läkare. Telefonnummer 

till giftinformationscentralen är: +46 8 33 12 31 eller 

akut 112. SurfaPore är ett registrerat varumärke hos 

NanoPhos AESA. Producerat i  EU. 

Aktiv nanoteknik för natursten som granit, skiffer, marmor och polerad betong.
SurfaPore M skyddar granit, marmor och natursten från besvärande ”fläckar”. Den inte bara 
täpper till porerna för smuts och fukt utan stöter även aktivt ifrån sig  oljebaserade fläckar 
som kan ge upphov till fula märken. Med SurfaPore M täcks porerna inne i stenen, och ytorna 
bevarar sin ursprungliga struktur, färg och glans. Den ger omedelbart en osynlig barriär som 
skydd, men tillåter fortfarande materialet att andas. 
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FÖRSEGLANDE & OLJEAVSTÖTANDE FÖR:
• Granit
• Skiffer

  •
• 

Marmor
Polerade betong

FOF (VOC) (Flyktiga Organiska Föreningar): Denna produkt innehåller maximalt 15 g/L FOF (VOC) 

Vattenbaserat. 
Innehåller 
inga farliga 
lösningsmedel Distribueras i Sverige av: S:T Eriks AB , Industrivägen 4, 245 34 Staffanstorp. Tlf: 046-23 33 00. Email: info@steriks.se.  www.steriks.se

Tillverkat av: 
NanoPhos  SA
Sci. & Technology Park
Lavrio 19500, Greece
www.NanoPhos.com

5 200351 105309Bioberga 


