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Soledo Kivisuoja-aineen käyttöohje

1. Varmista että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva.
2. Aerosoli: sumuta aerosolista ohut kerros n. 30–40 cm etäisyydeltä ja tasoita liinalla.
Muovipullo: kaada ainetta pullosta laimentamattomana puhtaalle ja kuivalle liinalle ja
levitä liinalla aine tasaisesti käsiteltävälle pinnalle.
3. Anna imeytyä 5–10 min., mikäli aine on täysin imeytynyt pintaan kokeile
huomaamattomaan kohtaan imeytyykö ainetta lisää.
-

vältä yliannostusta, ylimääräinen aine on vaikea poistaa

4. Tarvittaessa toista käsittely koko alueelle pinnan huokoisuudesta riippuen, kuten edellä.
-

esimerkiksi graniitille riittää yleensä yksi käsittelykerta

5. Anna kuivua kunnes pinta tuntuu kuivalta; kuivumisaika noin 30–60 min. aineen
levityksestä.
6. Heti kuivumisen jälkeen poista pinnalle jäänyt ylimääräinen imeytymätön suoja-aine
karkealla liinalla. Tarkista viimeistely; mikäli sormella käsiteltyä pintaa vetäessä jää
rasvainen jälki, tulee viimeistelyä jatkaa kunnes pintaan ei jää jälkeä. Tämän jälkeen
pinta on käyttövalmis. Kuitenkin täysi suojateho muodostuu 2 vrk:ssa, jonka aikana tulee
välttää pinnan kastelua, kuumentamista tai elintarvikkeiden suoraa kosketusta käsiteltyyn
pintaan. Suojatehon muodostumisen jälkeen pinnasta ei haihdu tai tartu haitallisia
aineita.
-

viimeistelyyn soveltuva liina on esimerkiksi karkea froteeliina

-

karkeilla pinnoilla tai verhoilukivillä käytä nukkaamatonta liinaa

-

imeytymätöntä suoja-ainetta ei saa jättää kuivumaan esimerkiksi yön yli

Suojakäsittely tehdään uusille pinnoille asennuksen jälkeen saumauksen kuivuttua 1–2 vrk. ja
vanhoille pinnoille huolellisen puhdistuksen jälkeen.
Kylläste estää lian, pesuaineiden ja kosteuden imeytymistä kiveen. Käsittely ei jätä kalvoa, ei
liukasta pintaa ja on hengittävä.
Käyttökohteita ja pintamateriaaleja ovat esimerkiksi kivilattiat ja -seinäpinnat, kivitasot, tulisijat ja
sementtipohjaiset saumat. Luonnonkivet mm. graniitti, marmori, liuske- ja vuolukivi.
Sisustuskivet sekä tiilipinnat.
Riittoisuus: aerosoli 165 ml noin 4-6 m2, aerosoli 400 ml noin 10–15 m2, 1 litra noin 30–50 m2
Huom! Vältä aerosolin turhaa sumutusta. Suutin voi kuivuessaan tukkeutua estäen lopun
aineen käytön.
Suojatun pinnan pesuohjeet:
- normaaliin päivittäiseen pesuun käyttövalmis Soledo Kiven Pesuaine
- tarvittaessa käytetään Soledo Rasvanpoistoainetta tai laimennettua Soledo
Tehopuhdistajaa
- suojakäsittely uusitaan Soledo Kivisuojalla 1-3 vuoden välein kivilaadusta ja
käyttöasteesta riippuen
- suojattua pintaa ei vahata mutta käsittely ei estä vahausta

