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GÖR DET SJÄLV- SLIPKIT

Observera att små ytliga repor och skador kan fås bort med detta kit. Finns det djupare repor och skador skall man kontakta sin 
lokala stenspecialist för råd och hjälp. 

Så här gör du: Börja med att täcka intilliggande ytor. Blanda ett par droppar Perform Stentvål Special - Originalet i en sprayflaska 
tillsammans med vanligt vatten.

Bild 1: Spraya ytan före varje steg så att ytan alltid är lätt fuktig när du arbetar. Montera hållaren i skruvdragaren fäst det 
aktuella diamantslippappret eller diamantrondellen på hållaren.

Bild 2: Bearbeta ytan. Steg 1 innebär att du slipar med rödfärgat (nr 1) diamantslippapper nr:1. Här räcker det att du slipar de 
skadade området. Det brukar behövas 8-10 “överfarter”. Arbeta med det lägsta varvet på skruvdragaren. Se till att du arbetar i 
rotationsriktningen – då blir det mindre stänk och ytan förblir lätt fuktad under längre tid. Se till att ytan är fuktig under hela 
momentet.

Bild 3: Torka av ytan med exempelvis en mikrofiberduk och känn efter så att du fått bort skadorna och fått en jämn och fin yta, 
om inte så upprepar du steg 1 en gång till. Använd samma metod som ovan för steg 2 med orangefärgat (nr 2) 
diamantslippapper steg 3 med gulfärgat (nr 3) diamantslippapper, och steg 4 med blåfärgat (nr 4) diamantslippapper och avsluta 
med grön diamantrondell för högsta glans. Det är viktigt att varje steg överlappar det föregående. Då undviker du att det bildas 
sliprosor i stenen. Om ytan inte är högglansig från början skall ni kontrollera mellan varje steg om ni uppnått samma glans som 
den oskadade ytan har. Om ytan är högglansig skall ni fullfölja alla fem stegen - Ju fler steg desto blankare resultat. När rätt 
glans är uppnådd så är din diskbänk eller fönsterbänk klar.

För profesionella användare:
För professionellt bruk – såsom i t. ex. hotellmiljö – kan man komplettera behandlingen med vårt högglanspaket vilket inkluderar 
Perform MPC, en pasta som ger en extra djup glans. 

Bild 1: Lägg ut cirka en matsked pasta, och blanda med lika mycket vatten. Fördela blandningen jämt över ytan. Använd 
           engångshandskar för att skydda din hud. 
Bild 2:  Polera ytan med pastan med röd rondell, gör cirka åtta till tio “överfarter”. 
Bild 3: Tvätta av med rent vatten och torka av med en mikrofiberduk. 

Använd Perform 17.40 för att impregnera ytan, vilket förhindrar att vatten, olja, fett och smuts tränger ner i ytan. 
Perform 17.40 fungerar även utmärkt i fogarna i badrum. Se till att ytan är både ren och torr innan applicering. Stryk ut ett jämt, 
tunt lager på ytan och låt torka. 
Applicera en gång till. 

OBS! Perform 17.40 får inte sprayas på ytan endast appliceras med en svamp eller pensel. Man bibehåller ytan längre om man 
vid vanlig städning använder lite Perform Stentvål Special - Originalet i tvättvattnet, följ dosering på förpackningen.

V3


