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BESKRIVELSE 
Stay Clean er et langtidsvirkende beskyttelse imod snavs på mineralske 
overflader. Stay Clean forhindrer effektivt at facader bliver snavset af 
sod, udstødningsgasser og andre luftbårne forureningskilder. Stay Clean 
forhindrer også mos og alger på facader og betonkonstruktioner. Gulv 
som er behandlet med Stay Clean modstår effektivt pletter fra f.eks. 
kaffe, cola, vin, ketchup, tyggegummi og 
opløsningsmidler som ellers ikke er til at fjerne. En behandlet overflade 
vaskes let med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. 
 
FORDELE  
· Permanent 
· Opløsningsmiddel frit 
· Vandbaseret 
· Diffusionsåbent 
· Vejr- og UV-bestandigt 
· Modstandsdygtig overfor aggressive kemikalier 
· Lugtfri 
· Miljøtilpasset 
· Forhindrer mos og alge 
· Let at vaske facaden (normalt er almindeligt nedbør tilstrækkeligt) 
· Forhindrer alge- og mosvækst (mikroorganismer) mv. 
· Efterlader en overflader, som er let at rengøre 
· Testet for glathed 
· Testet for slid 
· Brandtestet 
 
ANVENDELSE 
Stay Clean anvendes som langvarigt og bestandigt smuds afvisende 
beskyttelse for mineralske overflader som: 
· Beton 
· Tegl 
· Klinker 
· Sandsten 
· Kalksandsten 
· Natursten (granit, marmor) 
· Minerals pudsede overflader 
 
SIKKERHEDSDATA 
Anvend beskyttelseshandsker. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres. 

 
RENGØRING 
Værktøj rengøres i lunken vand hurtigst muligt efter 
endt behandling. 
 
EMBALLAGE OG RÆKKEEVNE 
Emballage 25 liter og 200 liter tromle. Stay Clean 
kan fortyndes med vand 2-14 gange afhængigt af 
overfladen porøsitet. 
Normalt bruger man 0,03 – 0,3 dl/ m2 
 
LAGERHOLDBARHED 
Ved opbevaring i original emballage et tørt koldt 
sted har Stay Clean en holdbarhed på 12 måneder. 
Lagertemperatur skal være mellem 
5 °C - 40 °C. Fortyndet materiale kan lagres 1 
måned i stuetemperatur. 
 

BRUGSVEJLEDNING 
Området, der skal behandles med Stay Clean, skal være rene og tørre. 
Forurenede facader vaskes med varmt vand og eventuelt en grund rens. 
For rengøring af gulvflader skal man bruge et affedtningsmiddel. I visse 
tilfælde kan en diamantslibning af gulvoverfladen være nødvendig. Ikke 
sugende materialer som træ, metal, glas og plast, som ikke kan 
behandles med Stay Clean, skal afdækkes inden behandling. Arbejdet 
må ikke udføres i regnvejr eller i temperaturer under 5°C. Egnet 
arbejdstemperatur er mellem 5 °C - 30 °C. Tørretid er normalt på 10 – 
60 minutter afhængigt af vejrforhold samt overfladen som skal 
behandles. Stay Clean påføres lettest med en højtrykssprøjte med 
mulighed for at variere sprøjetrykket. Stay Clean skal sprøjtes på i et 
meget tyndt lag nedefra og op på lodrette flader. Løbere og eventuelt 
overskydende materiale børstes ind i over-fladen med en passende 
børste. Overflader der er behandlet med Stay Clean kan rengøres med 
egnet miljøtilpasset rengøringsmiddel. Påfør rengøringsmidlet og lad det 
sidde nogle minutter til snavset løsner sig. Spul derefter overfladen 
nedefra og op. Ingen efterskyldning behøves. 

 


