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KIVIPINTOJEN VÄRINKIRKASTAJA 

Päivitetty 16.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q60 

OMINAISUUDET  
Syventää kiven omaa väriä ja rakenteita sekä ehkäisee likaantumista. 
Käsitelty pinta näyttää raikkaammalta antaen märän vaikutelman. 
Kivipintojen värinkirkastaja on veden ja korkean UV-säteilyn kestävää. 
MELLERUD Kivipintojen värinkirkastaja sitoutuu alustaan antaen 
pitkäkestoisen suojan sisä- ja ulkotiloissa. Kuivuu nopeasti. 
 

KÄYTTÖALUE 
 Kaikille imukykyisille (huokoisille) luonnon ja keinotekoisille kivilevyille, 

esim. liuskekivi, marmori, kalkkikivi, hiekkakivi, terrazzo, klinkkeri, 
reilusti käytettynä betonille ja leikatuille betonikiville. Sopii hakatuille, 
poltetuille, hiotuille ja sahatuille huokoisille kivi- ja betonipinnoille. 
Johtuen MELLERUD Kivipintojen Värinkirkastajan korkeasta kulutus-
kestävyydestä, se soveltuu myös alkalisille alustoille, kuten betoni. 
Toimii lattioissa, portaissa, talon sisäänkäynneissä, terasseilla, 
parvekkeella, ikkunalaudoilla, seinän pinnoitteilla jne. Poistaa nopeasti 
ja tehokkaasti itsepintaiset kalkki- ja vesitahrat, harmauden, saippua-
jäänteet ja ruosteen kaikilta haponkestäviltä saniteettipinnoilta, kuten 
laatat, pesualtaat, kylpyammeet, suihkut, poreammeet, WC:t ja 
saniteettikalusteet. 

 

KÄYTTÖOHJEET
Puhtaalle pinnalle. Pinnoille, jotka eivät ole hapolle herkkiä, kuten 
lasittamattomat keraamiset laatat, niille suosittelemme MELLERUD 
Laatta- ja Kivipintojen Peruspuhdistusainetta. Kaikkiin kalkkipitoisiin 
luonnon- ja keinotekoisille kivityypeille, kuten marmori, terrazzo, 
liuskekivi, hiekkakivi jne., suosittelemme MELLERUD Marmori- ja 
Luonnonkivipintojen Puhdistus ja Hoitoainetta. Sitten anna kuivua 
läpikotaisin. Pinnan tulee olla kuiva ennen käyttöä. (Keskimääräinen 
odotusaika uusilla pinnoilla: jopa 8 viikkoa, muuten sateen jälkeen tai 
puhdistukseen: muutama päivä.) Levitä MELLERUD Kivipintojen 
Värinkirkastajaa harjalla tai telalla tasainen ohut kerros. On todella 
tärkeää saada levitetty määrä täsmäämään kivipinnan 
imukykyisyyteen. Älä työstä liiallisella määrällä ainetta. 
Ylikostuttamisen tulos on tahraantuminen. MELLERUD Värinkirkastaja 
on kuiva ja käveltävissä lyhyen ajan jälkeen, mutta se pitäisi suojata 
kosteudelta 24 tuntia. 
 
Vinkki:  
Huolehdi runsaasta tuuletuksesta käytettäessä sisätiloissa. Voidaan 
laittaa useita lisäkerroksia, jos vaikutus hälvenee. Jos valkoisia täpliä 
kehittyy kuivumisen jälkeen, kivi on sisältänyt kosteutta. Kivi pitää 
suojata kosteudelta, mukaan lukien alustasta tuleva kosteus, sopivalla 
eristyskerroksella. Älä käytä tuotetta alle 10 °C. Ei ole suositeltavaa 
käyttää suorassa auringon paisteessa tai lämpötilan ollessa yli 25 °C. 
Ei sovellu hienoille kivitöille, kiillotetulle marmorille, graniitille tai 
alustoille, joilla on vähäinen tai olematon imukyky. 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Sekoitus silikoneja 
hiilivedyissä 
 
TIHEYS 
0,784 g/cm³ 
 
RIITTOISUUS 
0,5 l riittää 5-10 m², riippuen 
pinnasta ja sen 
imukykyisyydestä 
 
PAKKAUS 
Metallinen purkki 
 
SÄILYTYS 
Säilytettävä suojassa 
pakkaselta 
 
TUOTEKOKO 
500 ml 
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