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Vedligehold af natursten og naturstensvaske 
Naturstene karakteriseres ved varierende årer, farver og nuancer i overfladen, samt mikrosprækker og huller. Disse er ikke 
defekter, men en del af naturligheden og looket. Det helt ensartede, perfekte look er kun muligt at opnå ved fremstilling af 
resin eller keramiske produkter i industrielle processer. 

Rengøring 
Vi anbefaler at behandle dit naturstensprodukt både inden brug og løbende efter behov med enten FILA MP90 ECO 
XTREME eller Wet Seal. Vi anbefaler FILA CLEANER PRO til daglig rengøring. 

Løbende vedligeholdelse 
Vi anbefaler at behandle dit naturstensprodukt både inden brug og løbende efter behov med enten FILA MP90 ECO 

XTREME eller Wet Seal. Vi anbefaler FILA CLEANER PRO til daglig rengøring. 

MP 90 ECO EXTREME 
Holdbarheden af det imprægnerede område varierer og er afhængig af bla. stentype, rengøringsmetode- og middel, slitage, 
samt vind og vejr udendørs. Det skal forventes, at der på udvendige overflader skal påføres oftere end indendørs. Ekstreme 
vejrforhold, strenge rengøringsmetoder, samt anvendelse af rengøringsprodukter indeholdende højalkaliske produkter 
eller opløsningsmiddel vil påvirke holdbarheden. Den forventede holdbarhed er op til 15 år. 

Produktet må ikke komme i kontakt med materialer eller overflader, til hvilke produktet ikke anbefales 

Produktet kan gøre nogle overflader mørkere eller lysere i farven 

Produktet kan ikke forhindre overfladeslitage eller ætsning fra syrer eller basiske kemikalier 

Fremgangsmåde 
Læs hele etiketten omhyggeligt før brug  

PRØV FØRST AT PÅFØRE PRODUKTET PÅ ET LILLE OMRÅDE, og lad det virke i 24 timer for at konstatere at det 
ønskede resultat opnås.  

Overfladen skal være ren, tør og alle rester af tidligere forseglingsprodukter og hinder/slør skal være fjernet. 

Påfør overfladen ca. 2 lag af produktet ved hjælp af svamp, malepude, bomuldsklud eller sprøjteapparat. Et lag vil ofte 
være nok til de mindst porøse overflader. 

Indenfor 5 til 10 minutter efter påføring, poleres overfladen fri for eventuelle rester ved hjælp af en fnugfri bomuldsklud.  

Sørg for at der ikke efterlades rester eller samlinger af forseglingsproduktet på overfladen. 

Wet Seal 
Holdbarheden af det imprægnerede område varierer og er afhængig af bla. stentype, rengøringsmetode- og middel, slitage, 
samt vind og vejr udendørs. Det skal forventes, at der på udvendige overflader skal påføres oftere end indendørs. Ekstreme 
vejrforhold, strenge rengøringsmetoder, samt anvendelse af rengøringsprodukter indeholdende opløsningsmiddel vil 
påvirke holdbarheden. 

Den forventede holdbarhed indendørs er op til ca. 5-6 år 

Den forventede holdbarhed udendørs er op til ca. 2-4 år 

Produktet må IKKE komme i kontakt med overflader, som produktet ikke anbefales til. 

Vi anbefaler ikke at WET SEAL kombineres med andre og lignende produkter. 

Gulvoverflader skal holdes rene og tørre for at mindske risikoen for glide- og faldulykker. 

Grovere vaskemetoder vil have indflydelse på den forventede holdbarhed. 

Fremgangsmåde 
Læs hele vejledningen omhyggeligt før brug. 
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Afprøv altid produktets egnethed på et lille diskret område, i henhold til brugsvejledningen og lad det virke i ca. 24 timer, 

for at konstatere om det ønskede resultat opnås. Når først produktet er påført, kan stenens oprindelige udseende ikke 

genoprettes. 

Vigtigt at overfladen inden påføring er helt ren, tør og fri for tidligere eller eksisterende produkter. 

Afdæk altid omkringliggende områder, som kan være modtagelige eller overfølsomme overfor WET SEAL. 

Omrystes før brug. Produktet påføres ved hjælp af en hvid bomuldsklud, svamp eller malepude i et jævnt lag og produktet 

arbejdes godt ned i stenen. 

Nogle stentyper vil i tørretiden få produktet til at perle på overfladen. Sker dette skal det overskydende WET SEAL tørres 

af efter ca. 15-25 minutter. Overskydende WET SEAL kan på nogle stentyper fjernes i op til 30 minutter efter påføring. 

Overfladen skal være minimum 10° C under påføring. Undgå gulvvarme under påføring og i tørretiden, og direkte sollys 

især for eksterne værker. 

Nogle stentyper vil kræve flere lag WET SEAL for at opnå den dybe farve. 

Test at stenen er imprægneret korrekt efter endt tørretid, ved at drypper vand på overfladen. Perler det og kan boblen 

skubbes rundt, er stenen imprægneret korrekt. Absorberer stenene vandet, imprægneres igen. 

Risiko for selvantændelse af brugte klude. Efter endt brug, lægges påføringsklude derfor i en brandsikret 

Fila Cleaner Pro  
kan anbefales som rengøringsmiddel til alle typer sten – både som almindelig rengøringsmiddel, men også til lidt dybere 

rens. 

Fremgangsmåde 
Almindelig forefaldende rengøring foretages med FILA Cleaner blandet med varmt vand i forholdet 1:200 (1 kapsel til en 

5-6 ltr vand) 

 

Skal der skures lidt mere grundigt, kan vi anbefale at bruge FILA Cleaner PRO i forholdet 1:20. 

 

Det varme vand er med til at ”aktivere” produktet, og der skal som regel en skure-funktion til med en hvid skuresvamp 

(padmaster) for at få et godt resultat. Det er altid vigtigt at sikre at det foregår med en svamp der ikke ridser overfladen. 

 

Skyl efter med rigeligt vand, og aftør evt. overfladen efterfølgende. 


