Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige
versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente
staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden
gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst
om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk,
vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf
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Knauf Renostone

Knauf RenoStone Cleaner
 niverseel reinigingsmiddel voor
U
minerale ondergronden
n Verwijdert oliën, vette en andere
onzuiverheden
n Enkel buiten te gebruiken
n

Voor

Voor

Voor

Voor

Knauf RenoStone Cover
Transparante impregnering
ter bescherming van minerale
ondergronden
n Langdurige bescherming tegen
stagnerend water, vuil, oliën en
vetten
n Zeer gemakkelijke verwerking
n Sterke hechting
n Beschikt over een uitstekende
zelfreinigende werking bij regen
n Vrijwaart het uitzicht van de
bekleding, de levensduur en de
mechanische eigenschappen
n Vereenvoudigt en reduceert de
onderhoud- en reinigingswerken
n Enkel buiten te gebruiken
n

Na

Na

Na

Na

Een nieuw terras na slechts enkele uren werk!
Is uw terras, tuinpad of oprit toe
aan vernieuwing? Hebben de klinkers hun kleur verloren of zijn ze
bedenkt met mos, algen, olievlekken of ander vuil?
Het is niet meer nodig grote uit
gaven te spenderen aan het opbreken en heraanleggen ervan.
Knauf introduceert Renostone.
Een compleet en voordelig systeem
voor het kleuren door impregnering,
het reinigen en het onderhouden
van klinkers en betonstenen.

Vóór het aanbrengen van RenoStone
Cover of RenoStone Color, dient
de ondergrond zuiver gemaakt te
worden. Hiervoor gebruikt u Knauf
Renostone Cleaner.
Deze krachtige reiniger dient verdund of onverdund, afhankelijk van
de bevuilingsgraad, aangebracht
te worden en verwijdert oliën, vet
en andere onzuiverheden.
Het product over het oppervlak
verdelen, een 15-tal minuten laten
intrekken en vervolgens grondig
spoelen en zuiver maken met een
tuinslang of hogedrukreiniger.

Wanneer het oppervlak goed
gedroogd is, kan u de o
 ndergrond
behandelen met Knauf RenoStone
Cover of Color door het met
een langharige verfrol of kwast,
onverdund aan te brengen op een
geschikte, zuivere en droge ondergrond. Een éénlagige 
verwerking
geeft achteraf het beste resultaat.
Het product dient enkel goed
opgeroerd te worden voor gebruik.
U kan reeds 3u na de behandeling
van uw vernieuwd en opgefrist terras
of tuinpad genieten!!

Deze RenoStone producten werden speciaal
ontwikkeld om als transparante of gekleurde
ondergrondlaag
met
nano-impregnatie
aangebracht te worden op zuigende en
poreuze oppervlakken.
De ondergrond behandelen met Knauf
Renostone resulteert in een lotus-effect.
Het verhindert enerzijds water, vuil en olie
de ondergrond binnen te dringen maar laat
anderzijds de ondergrond toe te “ademen”.

Knauf RenoStone Color
n Gekleurde impregneringslaag voor
het renoveren van vloeren
n Verkrijgbaar in 5 verschillende
kleuren: natuurlijk rood, leisteen
grijs, betongrijs, mokka en zwart
n Zeer gemakkelijke verwerking
n Sterke hechting
n Zorgt jarenlang voor een fris en
verzorgd uiterlijk van de stenen
n Biedt bescherming tegen water,
olie, ander vuil en is UV-stabiel
n Verhoogt de levensduur van
de stenen en vermindert de
onderhoudswerken
n Enkel buiten te gebruiken
Uw terras vernieuwen met RenoStone Cover of Color
is gemakkelijk, duurt niet lang en u bespaart geld op
materialen en werkuren!
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