
Et utprøvd behandlingskonsept for dine steingulv. Utviklet i
samarbeid med nordisk steinindustri. Steinfi x serien dekker

alle behov av rengjøring og vedlikehold av steingulv.

S T E I N F I X



STEINFIX 60 - Natursåpe 
Bruksområde:
Et nøytralt naturprodukt tilpasset stein, betong, terrazzo. Gir overfl aten en slite-
sterk pleiefi lm, samtidigt med at produktet har en stor renseevne. Effektiv behan-
dling og vedlikeholdsmiddel til all stein, betong og terrazzo som tåler vann. 
Egner seg utmerket til daglig rengjøring med diamant pads som Twister etc.

Bruksanvisning for daglig vedlikehold:
Steinfi x 60 skal brukes til daglig vedlikehold ettersom produktet opprettholder 
impregneringen, og har nøytral ph-verdi i bruksløsningen. Doseringen for daglig 
vedlikehold er 0,5 dl til 10 liter vann ved bruk av rengjøringsmaskin. 0,2-0,3 dl til 
10 liter vann ved manuell rengjøring.

Bruksanvisning for nye gulv i byggeperioden:
Konsentrert Steinfi x 60 påføres umiddelbart etter at gulvet er montert.

Bruksanvisning Impregnering / Porefyll:
Før en impregnering kan foretas, må gulvfl aten være godt rengjort - f.eks. med 
Steinfi x 40. Flaten må være fri for smuss, skitt, olje, kalkslør og sementrester.

Steinfi x 60 påføres gulvet i blandingsforhold ca. 3-10 dl til
10 liter vann. Gulvet såpes inn. La blandingen ligge på
gulvflaten en stund. Blandingen trekker seg på denne 
måten ned i gulvet og gulvet mettes gradvis. Behandlingen 
gjentas inntil gulvet er mettet og det har lagt seg en 
beskyttelsefi lm på overfl aten.S T E I N F I X



Steinrenovering med Diamondpads!
Bruksområde:
For deg som vedlikeholder gulvet med diamond pads i den daglige 
rengjøringen anbefaler vi Steinfi x 60 som kombinasjon ettersom 
produktet beskytter steinen, reduserer risikon for uttørkning, og 
opprettholder steinens naturlige glans og utseende.

I grunnarbeid der man benytter røde pads eller hybrider anbefales 
det å ha Steinfi x 60 i maskinene for å minimere steinstøv og for 
å holde overfl aten i god tilstand selv under de første stadiene av 
overfl aterenoveringen.
Doser Steinfi x 60 med 0,5dl til 10 liter vann for daglig rengjøring.

S T E I N F I X



STEINFIX 50 - Porefyller
.
Bruksområde:
En spesialprodukt for impregnering/porefylling av alle typer av naturstein, betong, 
terrazzo m.m.

Bruksanvisning:
Golvoverfl aten som skal behandles må være tør og og fri for oljefi lm, fett, skitt, 
kalk og sementrester. 

Steinfi x 50 påføres ufortynnet i 2-3 tynne lag med f.eks svamp, mopp eller klut. 
Tørketid ca. 30-45 minutter mellom hvert lag.

Daglig vedlikehold:
Til daglig rengjøring etter impregnering med Steinfi x 50 anbefales Steinfi x 60.

Spesielle egenskaper!
Steinfix 50 er en impregner-
ingsvæske som hindrer smuss 
og forurensning å trenge ned i 
porene.
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STEINFIX 40 - Grovrengjøring
Bruksområde:
Et alkalisk spesialprodukt til grovrengjøring / dyprens av stein.

Bruksanvisning dyprens:
Gulvoverfl aten som skal behandles må være rene og fri for grus slik at at overfl aten 
ikke skades under vask/skuring. Steinfix doseres 2dl til 10 liter vann. Ved sterk 
tilgrising økes doseringen. Fordel blandingen på gulvet, og la det virke i ca 10 min.  

Se til at overflaten holdes våt under ventetiden. Bruk brun eller svart pad på 
rengjøringsmaskinen. Fjern overfl ødig væske med mopp eller våtsug. Skyll med 
kaldt vann og sug opp igen. La det tørke før man impregnerer med Steinfi x 50.

Til fjerning av gammel polish anbefales det å bruke Steinfi x 90.

Daglig vedlikehold etter 
dyprens:
Steinfi x 60 til daglig rengjøring
og Steinfix 40 til periodisk 
renhold (ca 1 gang av 10).
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STEINFIX PROBLEMLØSERE
STEINFIX 10
Flekkfjerningsmiddel for mineralolje, tjære asfalt mm.

STEINFIX 90
Den komplette polishfjerner! 
Steinfi x 90 benyttes når man ønsker å få fjernet gammel polish. Kan benyttes på 
all materiell som tåler vann og alkalisk påvirkning.

STEINFIX 80
Oljeprodukt til behandling av klinkerstein og terrazzo.

STEINFIX 30
Surt fl ekkfjerningsmiddel som brukes til å fjerne kalk, sementslør, rust og irr.

STEINFIX 20
Flekkfjerningsmiddel for matfett, grillolje, og lignende.



S T E I N F I X

WOODFIX
Bruksområde:
Til daglig vask av alle typer tregulv som tåler vann. Woodfi x både rengjør og ved-
likeholder gulvet i samme operasjon. Woodfi x er fremstilt av naturprodukter og er 
pH-nøytral i bruksløsning, noe som innebærer at Woodfi x ikke åpner trefi berene i 
gulvet. 

Ved anvendelse av Woodfi x tilføres fettstoffer og gulvet porefylles. Oljebehandlede 
tregulv vedlikeholdes med Woodfi x og materialet beholder sin naturlige glans.

Bruksanvisning:
Woodfi x benyttet i gulvvaskemaskiner/kombimaskiner dos-
eres 0,5 dl Woodfi x til 10 liter vann. Benyttes svaber eller 
mopp doseres 0,2 dl Woodfi x til 10 liter vann.



STEIN ER ET NATURLIGT MATERIAL
SOM KREVER NATURLIG PLEIE!

Har du spørsmål om vedlikehold av harde gulv, kontakt STEINFIX kontoret på 67 16 50 80

Grovrent/Dyprens      Polish/Porefyller           Natursåpe           Polishfjerner


