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Produkt Bruksområde Side

L & L

Produkt for enkelt og raskt vedlikehold av 
naturstein og konglomerat (Terrasso etc) Kan 
brukes på naturstein, krytallisert marmor og vokset 
naturstein.

4

LEM 3

Konsentrert vaskemiddel for all overflater. Spesielt 
velegnet for rengjøring av steingulv, fliser samt 
marmor og terrasso. Fjerner selv fastgrodd skitt og 
er effektivt på alle blanke, vaskbare flater.

5

Decer Dos
Decer Dos er en kraftig voksfjerner som effektivt 
fjerner alle typer voks både metalliske, syntetiske 
og harpiksbaserte uten å skade undergulvet.

6

Ultra Stripper
Meget effektivt rengjøringsmiddel som fjerner 
skitt, olje og bonevoks. Også effektiv mot sopp og 
muggdannelser på stein.

7

VX-XL

Flytende voks for alle typer stein. Kan påføres for 
hånd eller maskinelt og tørker fort. Enkel å påføre 
og kan derfor brukes på alle vertikale flater, også 
ujevne som statuer, vaser, ornamenter etc.

8

Block D 70
Fargeløs impregnering mot olje og vann til 
fasader, gulv og andre steinprodukter. Hindrer 
muggdannelse.

9

Idea H²O
Vannbasert, fargeløs impregnering mot olje og vann 
til faseser, gulv og andre steinprodukter. Hindrer 
muggdannelse.

10

Mythos Mythos er en industriell voks laget av førsteklasses 
polytylen med svært høy kvalitet. 11

Vetro Glass

Krystalliseringsvæske for bruk på alle typer 
kalkholdig stein som marmor, terrasso etc. Herder 
overflaten og gir en kjemisk finslipping med en 
blank og hard overflate som resultat. 

12
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 Rengjøringsmiddel for stein 
”L&L”

PRODUKTBESKRIVELSE
Produkt for enkelt og raskt vedlikehold av naturstein og konglomerat (Terrasso etc) Kan brukes på 
naturstein, krytallisert marmor og vokset naturstein. Får fram naturlig spill og konturer i gulvet og beskytter 
mot slitasje, skygger fotmerker. Produktet kan påføres automatisk ved hjelp av 
en skuremaskin for bruk på større flater som butikker, shoppingsentre, flyplasser 
etc. Vasker gulvet og tilfører ny glans i samme operasjon.
For grovrent og fjerning av bonevoks anbefales våre produkter Decer Dos og 
Ultra Stripper.

BRUKERVEILEDNING.
Påføring for hånd:
Bland ut 30 - 50 ml av produktet i 1 liter varmt vann. Påføres med mopp eller 
myk klut og la gulvet lufttørke. Om mulig etterpoler gulvet med en poleringspad 
etter fullstendig opptørring. 

Påføring maskinelt:
Bland ut produktet med varmt vann direkte i maskinens tank 1:30 til 1:50. Etterpoler gulvet med en 
poleringspad etter fullstendig opptørring. 

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.
Bruk varmt vann
Overstig ikke anbefalt dosering
For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

TEKNISKE DATA:
Produkttype   Væske
Farge    Klar hvitaktig
Lukt    Ingen
Vannløslighet   Fullstendig
Ph    5,5±0,2
Spesifik vekt ved 20°  1±0,02
Biologisk nedbrytbar  90%
Holdbarhet   12 måneder i originalpakning

BRUKSOMRÅDER
Alle typer glatt naturstein, porselen og keramisk fliser, etc.

FORBRUK
Ca 300-400² behandlet areal pr liter på marmor eller granitt. (Avhenger av mengde og type skitt)

SIKKERHET
Se eget HMS datablad for anbefalinger.

OPPBEVARING
Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST! 

EMBALLASJESTØRRELSER
1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

•
•
•
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Rengjøringsmiddel for stein
”LEM-3”

PRODUKTBESKRIVELSE
Konsentrert vaskemiddel for all overflater. Spesielt velegnet for
rengjøring av steingulv, fliser samt marmor og terrasso. Fjerner selv
fastgrodd skitt og er effektivt på alle blanke, vaskbare flater også
glass.
For grovrent og fjerning av bonevoks anbefales våre produkter Decer
Dos og Ultra Stripper.

BRUKERVEILEDNING.
For bruk på gulv blandes produktet i lunkent vann eller i tank på
skuremaskin. Dersom ikke all skitt forsvinner i første vask gjentas
behandlingen. Se til at gulvet tørker skikkelig opp før det tas i bruk
etter behandling.
Utblandingsforholdet avhenger av mengden og typen skitt som skal fjernes. Vi anbefaler følgende:

Periodisk vedlikehold av marmor og granitt: 30-50ml pr liter varmt vann.
Skitne gulv med fettflekker etc. 100ml pr liter varmt vann.

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.
Les anbefalingene på emballasjen omhyggelig før bruk.
For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

TEKNISKE DATA:
Produkttype:    Væske
Farge:     Fluoriserende grønn
Lukt:     Furunål
Vannløslighet:    Fullstendig
Ph:     8±0,2
Spesifik vekt ved 20°:  1±0,02
Biologisk nedbrytbar:   90%
Holdbarhet:    24 måneder i originalpakning

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

BRUKSOMRÅDER
Alle typer glatte flater, naturstein, fliser, glass etc.

FORBRUK
Ca 150-200² behandlet areal pr liter på marmor eller granitt. (Avhenger av mengde og type skitt)

SIKKERHET
Se eget HMS datablad for anbefalinger.

OPPBEVARING
Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

EMBALLASJESTØRRELSER
1l flaske, 5l kanne og 25l kanne
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 Voksfjerner for marmor og terrasso
”Decer Dos”

PRODUKTBESKRIVELSE
Decer Dos er en kraftig voksfjerner som effektivt fjerner alle typer voks både metalliske, syntetiske og 
harpiksbaserte uten å skade undergulvet. Der andre typer syrebaserte voksfjernere skader og missfarger 
gulvet,  gir Decer Dos gulvet tilbake sin opprinnelige farge og struktur. Selv etter 
kraftig utblanding beholder Decer Dos sine voksfjernende egenskaper.

BRUKERVEILEDNING.
For å fjerne vanlige bonevokser: Bland ut 10/20 ml av produktet i en liter lunkent 
vann og bland godt. Legg jevnt på gulvflaten og la få virke et par minutter før 
flaten skrubbes med kost/børste. Vi anbefaler om mulig bruk av skuremaskin hvor 
produktet blandes direkte i maskinens tank. Begynn deretter umiddelbart bearbeiding 
av flaten med en 3M Scotch Brite® rød eller brun pad. 
For å fjerne gamle/tykke lag bonevoks: Bland ut 50/60 ml av produktet i en liter 
lunkent vann og bland godt. Legg jevnt på gulvflaten og la få virke et par minutter før flaten skrubbes med 
kost/børste. Vi anbefaler om mulig bruk av skuremaskin hvor produktet blandes direkte i maskinens tank. 
Begynn deretter umiddelbart bearbeiding av flaten med en 3M Scotch Brite® rød, brun eller sort pad.
Oppløst bonevoks og produkterster bør fortløpende fjernes under arbeidet med klut eller vannsuger for å 
unngå at disse fester til overflaten igjen eller trekker ned i fuger og sprekker. Etter avsluttet voksfjerning må 
gulvet skylles grundig med rent vann og få tørke fullstendig.

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.
For helt hvite marmorsorter anbefales bruk av 3M Scotch Brite® rød eller blå pad.
Unngå produktsøl på ferdigbehandlet gulv ag andre gjenstander.
Les anbefalingene på emballasjen før bruk.
For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

TEKNISKE DATA:
Produkttype   Væske
Farge    Rødaktig
Lukt    Svakt av ammoniakk
Vannløslighet   Fullstendig
Ph    11,5±0,2
Spesifikk vekt ved 20° 1±0,02
Biologisk nedbrytbar  >90%
Holdbarhet   12 måneder i originalpakning

BRUKSOMRÅDER
Marmor, terrasso, konglomerat fliser og andre natursteintyper.

FORBRUK
Ca 150-200² behandlet areal pr liter. (Avhenger av mengden og typen voks)

SIKKERHET
Se eget HMS datablad for anbefalinger.

OPPBEVARING
Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST! 

EMBALLASJESTØRRELSER
1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

•
•
•
•
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 Bonevoksfjerner og grovrent for steingulv
”Ultra Stripper”

PRODUKTBESKRIVELSE
Meget effektivt rengjøringsmiddel som fjerner skitt, olje og bonevoks. Også effektiv mot sopp og 
muggdannelser på stein. Utmerket til fjerning av gammel metallisk, akrylbasert 
og løsemiddelbasert bonevoks samt som grovrent før sliping og revoksing. 
Også effektiv i sprekker og fuger benyttet sammen med en 3M Scotch Brite® 
gulvbørste av tilpasset hardhet.

BRUKERVEILEDNING.
Bland ut produktet i lunkent vann i forholdet 1/1,5:10. Utblandingforholdet 
må tilpasset typen og mengden av skitt/voks som ønskes fjernet. Leggs ut på 
flaten med en mopp eller blandes i tank på skuremaskin. Bearbeides så med 
skuremaskin påsatt 3M Scotch Brite® gulvbørste eller pad av tilpasset hardhet. 
Oppløst skitt og voks fjernes fortløpende under arbeidet med en vannsuger slik 
at dette ikke setter seg igjen etter behandling. Vegger og listverk behandles med 
kost, børste eller 3M Scotch Brite® håndpad. Mindre gjenstander kan senkes i en 
bøtte fylt med utblandet produkt. Skyll grundig med rent vann etter bruk.

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.
Ved svært gjenstridige flekker eller partier endres utblandingsforholdet til 3:10.
Bør alltid anvendes før krystallisering eller oppsliping.
Velegnet til bruk i verksteder, parkeringshus, industrigulv etc.
Unngå produktsøl på ferdigbehandlet gulv ag andre gjenstander.
Les anbefalingene på emballasjen før bruk.
For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

TEKNISKE DATA:
Produkttype   Væske
Farge    Fargeløs
Lukt    Svak av ammoniak
Vannløslighet   Opp til 90%
Ph    13,0±0,2
Spesifikk vekt ved 20° 1±0,02
Holdbarhet   12 måneder i originalpakning

BRUKSOMRÅDER
Alle typer stein, porselen, glasserte fliser.

FORBRUK
Ca 80-120² behandlet areal pr liter. (Avhenger av mengden skitt og type gulv)

SIKKERHET
Se eget HMS datablad for anbefalinger. Bruk egnet åndredrettsvern.

OPPBEVARING
Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST! 

EMBALLASJESTØRRELSER
1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

•
•
•
•
•
•
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 Flytende silikon voks
”VX-XL”

PRODUKTBESKRIVELSE
Flytende voks for alle typer stein. Kan påføres for hånd eller maskinelt og tørker fort. Enkel å påføre og kan 
derfor brukes på alle vertikale flater, også ujevne som statuer, vaser, ornamenter etc. 
Produktet kan påføres polerte flater eller slipte flater avsluttet med minst korning 
800 for å gi dybde, farge og glans til materialet. Gir en unik beskyttelse mot fukt og 
vannsøl. MÅ IKKE BRUKES PÅ GULV ELLER I GANGBANER DA DEN GJØR 
OVERFLATEN GLATT.

BRUKERVEILEDNING.
Flaten som skal behandles må være ren, tørr og fri for støv, voks og andre 
forurensninger. Påfør produktet jevnt over flaten. La tørke 5-10 minutter 
(Temperaturavhengig) For å oppnå høyglans etterpoleres med myk klut. Etter 
polering kan også gjøres med poleringsmaskin (Maks 200 rpm) utstyrt med 
poleringspute.

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.
Flaten som skal behandles bør om mulig temperees før påføring da dette åpner porene i steinen og gir en 
bedre og dypere penetrering.
Dersom det er øsnkelig med lengre tørketid kan produktet fortynnes med inntil 30% terpentin..
Unngå produktsøl på porøse flater, eller flater som senere skal gjennomgå andre typer 
overflatebehandling.
Produktet bør ikke brukes på syntetisk materialer som plast, gummi. linoleum etc.
Les instruksjonene på boksen nøye før bruk
For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

TEKNISKE DATA:
Produkttype    Væske
Farge     Semi transparent
Lukt     Løsemiddel
Vannløslighet    Ikke
Ph     IO
Spesifikk vekt ved 20°  1,6±0,02
Holdbarhet    12 måneder i originalpakning

BRUKSOMRÅDER
Marmor, terrasso, konglomerat fliser og andre natursteintyper.

FORBRUK
Ca 40-50² behandlet areal pr liter på polerte flater, fliser etc. For skifer, betong etc ca 10-30 m² behandlet 
areal pr liter.

SIKKERHET
Se eget HMS datablad for anbefalinger.

OPPBEVARING
Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST! 

EMBALLASJESTØRRELSER
1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

•

•
•

•
•
•
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Impregneringsmiddel for stein 
”Block D 70”

PRODUKTBESKRIVELSE
Fargeløs impregnering mot olje og vann til faseser, gulv og andre steinprodukter. Hindrer 
muggdannelse. Produktets kjemiske sammensetning lar underlaget puste og fuktighet fordampe, 
men forhindrer inntrenging av vann, olje, fett og fuktighet. Block D 70 
kan brukes både inne og utendørs.  

BRUKERVEILEDNING.
Overflaten må være tørr og ren. Flekker, mugg og soppvekst og annen fastsittende 
skitt må fjernes før bruk da dette vil bli verre å fjerne etter behandling. Legg 
produktet jevnt ut over overflaten og sørg for at hele flaten er fuktet. Vent 3-
5 minutter og fjern omhyggelig gjenværende produktrester. Block D 70 kan 
utblandes med lunkent vann opptil 50% for bedre penetrering i harde flater/
materialer. 

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.
På absorberende materialer anbefales ny påføring etter 30 minutter
På polerte materialer bør 50% utblanding benyttes
Underlaget må være fullstendig tørt før påføring
Mindre objekter kan dyppes i produktet eller behandles med svamp eller pensel.
Polymiseringen pågår i 24 timer etter påføring
Påse at alle produktrester fjernes innen 3-5 minutter
For ytterligere opplysninger se HMS Datablad
Les anbefalingene på boksen nøye.

TEKNISKE DATA:
Produkttype   Væske
Farge    Hvitaktig
Lukt    Ingen
Vannløslighet   Fullstendig
Tørketid ved 20°  60-90 minutter
Ph    10,3±0,2
Spesifik vekt ved 20°  1±0,02
Biologisk nedbrytbar  90%
Holdbarhet   18 måneder i originalpakning

BRUKSOMRÅDER
Alle typer glatt og porøs naturstein, betong, terrasso og skifer etc.

FORBRUK
Ca 30-40² behandlet areal pr liter på marmor eller granitt.
Ca 10-15² behandlet areal pr liter på betong, skifer etc.

SIKKERHET
Se eget HMS datablad for anbefalinger.

OPPBEVARING
Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST! 

EMBALLASJESTØRRELSER
1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

•
•
•
•
•
•
•
•
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Impregneringsmiddel for stein 
”IDEA H²O”

PRODUKTBESKRIVELSE
Fargeløs impregnering mot olje og vann til fasader, gulv og andre steinprodukter. 
Hindrer muggdannelse. Produktets kjemiske sammensetning lar underlaget puste og 
fuktighet fordampe, men forhindrer inntrengning av vann, olje, fett og fukt.  Trenger 
dypt ned i steinen uten å endre steinens opprinnelige farge og glans ved katalyse med 
steinens naturlige bestanddeler. Laboratorietester viser meget god UV-motstand.

BRUKERVEILEDNING.
Overflaten må være tørr og ren. Flekker, mugg og soppvekst og annen fastsittende 
skitt må fjernes før bruk da dette vil bli verre å fjerne etter behandling. Legg 
produktet jevnt ut over overflaten med kost, rulle eller sprayflaske og sørg for at hele 
flaten er fuktet. Kost er anbefalt påføringsredskap i det dette gir best penetrering og trenger bedre ned i fuger 
og ujevnheter. La produktet tørke og flaten er beskyttet. Overskytende produktrester fjernes med en klut 
fuktet med produktet. 

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.
På absorberende materialer anbefales ny påføring etter ca 1 time
Fortsett påføring til flaten er helt mettet
Produktet er ferdig til bruk og skal ikke fortynnes
Underlaget må være fullstendig tørt før påføring
Mindre objekter kan dyppes i produktet eller behandles med svamp eller pensel.
Polymiseringen pågår i 24 timer etter påføring
For ytterligere opplysninger se HMS Datablad
Les anbefalingene på boksen nøye.

TEKNISKE DATA:
Produkttype   Væske
Farge    Klar, gjennomsiktig
Lukt    Karakteristisk
Vannløslighet   Ikke løselig
Ph    Ikke oppgitt
Spesifik vekt ved 20°  0,800±0,02
Biologisk nedbrytbar  90%
Viskositet ved 20°C  12” Ford cup
Holdbarhet   12 måneder i originalpakning
UV Resistens
Langbølge 365 nm  Meget bra (Ingen endring etter 48 timer eksponering)
Kortbølge 254 nm  Meget bra (Ingen endring etter 48 timer eksponering)
BRUKSOMRÅDER
Alle typer glatt og porøs naturstein, betong, terrasso og skifer etc.
FORBRUK
Ca 30-40² behandlet areal pr liter på marmor eller granitt.
Ca 10-15² behandlet areal pr liter på betong, skifer etc.
SIKKERHET
Se eget HMS datablad for anbefalinger.
OPPBEVARING
Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST! 
EMBALLASJESTØRRELSER
1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

•
•
•
•
•
•
•
•
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Polytylen Steinvoks
”Mythos”

PRODUKTBESKRIVELSE
Mythos er en industriell voks laget av førsteklasses polytylen med svært høy kvalitet. Den spesielle 
sammensetningen og moderne produksjonsprosessen har gitt et produkt perfekt for voksing og beskyttelse 
av marmor, granitt, terrasso og fliser. Gir meget høy motstandskraft mot vann, 
vaskemidler og slitasje. Anbefales bruk på steder hvor det er nødvendig med en 
barriere for beskyttelse av gulvet mot ekstrem slitasje eller hvor det er påkrevet med 
en oppfrisking av glans og dybde i steinen. Mythos beholder sin styrke og glans selv 
etter lang tids vask og slitasje. (Tilpasset vaskemiddel forutsettes brukt)

BRUKERVEILEDNING.
Vask gulvet grundig. Har gulvet tidligere vært vokset brukes konsentert vaskemiddel 
LEM-3 eller for svært skitne gulv bonevoksfjerner Decer Dos. Gammel metallisk 
bonevoks og olje-/fettrester fjernes med grovrent for steingulv Ultra-Stripper.
Etter vask må gulvet skylles omhyggelig med lunkent vann slik at alle rester etter voks og skitt er fullstendig 
fjernet. Produktet påføres med en fuktet klut. Påse at hele flaten dekkes. Deretter får produktet tørke 
fullstendig før polering med en myk klut eller poleringsmaskin påsatt 3M Scotch Brite® hvit pad. vask av 
gulvet anbefales utført med rengjøringsmiddel for stein LEM-3. Gjenta påføringen fra tid til annen for å 
beholde glansen og unngå slitasje direkte på steinen.

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.
Se til at gulvet er helt tørt før behandling slik at fuktmagasinering i steinen unngås.
Sørg for god varme i rommet hvor arbeidet utføres. Dette vil gi lettere bearbeideing og bedre 
peneterering av produktet.
Jo lenger produktet får tørke på flaten, dess bedre resultat.
Vi anbefaler utblanding av produktet for å unngå skjolder.
Kun til innendørs bruk.
Les anbefalingene på emballasjen før bruk.
For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

TEKNISKE DATA:
Produkttype   Væske
Farge    Hvitaktig
Lukt    Karakteristisk
Vannløslighet   Fullstendig
Ph    9,5±0,2
Spesifikk vekt ved 20° 1±0,02
Holdbarhet   Minst 12 måneder i originalpakning

BRUKSOMRÅDER
Marmor, terrasso, konglomerat og andre steintyper.

FORBRUK
Ca 50-100m² behandlet areal pr liter. (Avhenger av type stein og grad av matthet)

SIKKERHET
Se eget HMS datablad for anbefalinger.

OPPBEVARING
Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST! 
EMBALLASJESTØRRELSER
1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

•
•

•
•
•
•
•
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 Krystalliseringsvæske for marmor og terrasso
”Vetro Glass”

PRODUKTBESKRIVELSE
Krystalliseringsvæske for bruk på alle typer kalkholdig stein som marmor, terrasso etc. Herder overflaten og 
gir en kjemisk finslipping med en blank og hard overflate som resultat. 

BRUKERVEILEDNING.
Vask gulvet grundig. Har gulvet tidligere vært vokset brukes konsentert vaskemiddel 
LEM-3 eller for svært skitne gulv bonevoksfjerner Decer Dos. Gammel metallisk 
bonevoks og olje-/fettrester fjernes med grovrent for steingulv Ultra-Stripper.
Etter vask må gulvet skylles omhyggelig med lunkent vann slik at alle rester etter voks 
og skitt er fullstendig fjernet.
Hell produktet i en sprayflaske og dusj jevnt utover en passende flate (ca 1-3 m²) 
Påbegynn umiddelbart bearbeiding med bonemaskin (ca 150 rpm. hastighet) påsatt 3M 
Scotch Brite® Sølv eller Bronse Krystalliseringspad. Kjør til flaten er helt tørr. Kombinasjonen av varme 
generert ved friksjon fra paden og kjemiske påvirkningen fra Vetro Glass gir en blank skinnende overflate. 
For gulv med ekstraordinær slitasje anbefaler vi bruk av vår steinvoks MYTHOS for å unngå nedbrytning av 
glansen.

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.
Se til at gulvet er helt tørt før behandling slik at fuktmagasinering i steinen unngås.
For helt hvite marmorsorter anbefales bruk av 3M Scotch Brite® sølvpad eller 3M Scotch Brite® hvit 
pad.
Påse at produktet ikke tørker inn på flater som ikke skal bearbeides. Legg heller ikke ut produktet på 
større flater enn det som lar seg bearbeide før inntørking (ca 1-3 m²).
Unngå produktsøl på ferdigbehandlet gulv ag andre gjenstander.
Les anbefalingene på emballasjen før bruk.
For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

TEKNISKE DATA:
Produkttype   Væske
Farge    Hvitaktig
Lukt    Karakteristisk
Vannløslighet   Fullstendig
Ph    3,5±0,2
Spesifikk vekt ved 20° 1±0,02
Holdbarhet   12 måneder i originalpakning

BRUKSOMRÅDER
Marmor, terrasso, konglomerat og andre kalkholdige steintyper.

FORBRUK
Ca 20-40² behandlet areal pr liter. (Avhenger av type stein og grad av matthet)

SIKKERHET
Se eget HMS datablad for anbefalinger.

OPPBEVARING
Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST! 

EMBALLASJESTØRRELSER
1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

•
•

•

•
•
•
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Gulvkompagniet A/S 
tilbyr et komplett utvalg 

av maskiner, 
forbruksrekvisita og 
sliperekvisita for alle 
typer gulv. Se våre 

hjemmesider på 
www.gulvkompagniet.no 
eller ring vår ordretelefon 

på 22 29 45 45
for nærmere informasjon.



Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 29 45 45 - Telefaks: 22 49 49 68 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.no

Alle anbefalinger og teknikker gitt i denne brosjyre er basert på laboratorietester og praktisk bruk blant fagfolk og skal av den 
grunn være gjennomprøvede og pålitelige. Det finnes imidlertid en rekke faktorer lokalt som vi ikke kan være herre over og avvik 
fra beskrevet virkemåte og fremgangsmåte kan derfor forekomme. Det er sluttbrukers ansvar å påse at bruk av produktet skjer un-
der betryggende forhold og i tråd med de til en hver tid gjeldene lokale forskrifter og forhold. Produsenten forbeholder seg retten 
til endring av de i dette datablad oppgitte anbefalinger og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at 
han besitter et til en hver tid oppdatert eksemplar av dette datablad/brukerveiledning. Det tas forbehold om trykkfeil.


