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STEINFORSEGLING MATT  

Teknisk merkeblad 
 

 
 

 
Karakteristikk AKEMI® Steinforsegling-matt er en løsemiddelholdig 

forsegling av høyverdig akrylharpiks.  Produktet er 
værbestandig og gulner ikke.  Behandlede flater får god 
fargeforsterkning og blir lette å vedlikeholde. 
 

Bruksområde AKEMI® Steinforsegling-matt brukes til forsegling av porøse 
og sugende natur- og kunststein som marmor, skifer, 
solnhofer plater, sandstein, granitt, kvartsitt, terazzo eller 
betong. 
 

Bruksanvisning 1. Rengjøring: Flaten må være ren, absolutt tørr og fri for 
alle slags belegg.  Vi tilbyr en rekke produkter til 
rengjøring av steinen, avhengig av steinsort og grad av 
nedsmussing, men minner samtidig om at man må gjøre 
seg kjent med bruksanvisningen og de tekniske datablad 
for de forskjellige produktene: AKEMI®  Steinrens, 
AKEMI®  Sementflekkfjerner, AKEMI®  Rustfjerner, 
AKEMI®  Anti-grønn, AKEMI®  Voksfjerner, AKEMI® 
Olje- og fettfjerningspasta og AKEMI® Grafitti-fjerner.  
Etter rengjøringen må det i alle fall skylles grundig med 
vann.  Før beskyttelsesbehandlingen må steinen være 
fullstendig tørr.  Det er den i regel tidligst etter 1-2 dager. 

2. Påføres ufortynnet med pensel, lakkrulle eller sprøyte i et 
jevnt og tynt lag.  Direkte solskinn eller fuktighet må 
unngås inntil produktet er tørket. 

3. La produktet tørke 10-60 minutter, avhengig av 
temperatur. 

4. På sterkt sugende stein kan behandlingen gjentas en 
gang til. 

5. Verktøyet kan rengjøres med AKEMI® Nitrotynner. 
6. Til daglig rengjøring anbefales AKEMI® steinsåpe. 
 

Viktig informasjon • Til beskyttelse av hendene under arbeidet bør man 
benytte AKEMI® ’Den flytende hanske’ 

• Steinforsegling skal ikke brukes på glaserte, finslipte eller 
polerte flater, heller ikke på flater som har fuktig bakside. 

• Holdbarhet utendørs er begrenset.  Vi anbefaler heller 
AKEMI® Fargeforsterker til utendørs bruk. 

• Steinforsegling egner seg ikke for brente produkter som 
cotto, klinker eller steintøy. 

• Løsemiddelømfintlige objekter (f eks kunststoff, gummi, 
lakkerte flater og lignende) må beskyttes mot søl før 
steinen behandles. 
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• Til fjerning av steinforsegling anbefales AKEMI® 
Voksfjerner. 

• For forskriftsmessig avfallsbehandling skal emballasjen 
tømmes helt 

 
Sikkerhetsinformasjon Se EU-sikkerhetsdatablad 

 
Tekniske data Forbruk: ca. 10-20m²/L  

Farge : fargeløs, transparent  
Tetthet : 0,87 g/cm³ 
Holdbarhet: ca 3 år i originalemballasje, lagret kjølig, men 

frostfritt  
 

Merk Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige 
produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma.  
Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger 
utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar 
med bakgrunn i innholdet i dette datablad. 
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