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Wsparcie techniczne 

Polimer Stone Tone II doskonałym zabezpieczeniem przed  wodą.

Polimer Stone Tone II jest doskonałym zabezpieczeniem zarówno poziomych, jak i piono-
wych powierzchni obiektów przed niepożądanym działaniem wody. Można go stosować 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jego właściwości sprawiają, że można go używać 
pod prysznicami, przy wannach, na basenach, w aquaparkach czy spa. Wszędzie tam, 
gdzie mamy do czynienia z wodą i wysoką wilgotnością. 
Na zewnątrz stanowi doskonałe zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, 
a przy tym nie żółknie poniewaz jest odporny na UV.

Nakładanie polimeru Stone Tone II  nie stwarza żadnych kłopotów. To jednoskładnikowy 
produkt na bazie wody. Wystarczy stosować się do technologii nakładania znajdujących 
się w karcie technicznej. Praktycznie w miejscach bezpośrednio narażonych na 
działanie wody wystarczy pędzlem, wałkiem lub opryskiwaczem ogrodowym nałożyć 
dwie warstwy polimeru (zależnie od struktury i chłonności powierzchni ) aby woda spły-
wała po jego powierzchni i nie przedostawała się do podłoża.   
We wnętrzu, np. pod prysznicem cz przy wannie można dodatkowo przewoskować 
powierzchnie odpierającym wodę woskiem Easy Shine, który dodatkowo poprawi 
wygląd powierzchni i jej walory użytkowe.

Utrzymanie takiej powierzchni jest bardzo proste. Wystarczy wilgotną ściereczką 
przetrzeć czyszczoną powierzchnie. 

Poniżej kilka zdjęc dekoracyjnych powierzchni ścian, które zabezpieczone zostały 
polimerem Stone Tone II.

1. Ściana przy wannie. Farba akrylowa oraz 
  dekoracja siloksanowa. Zabezpieczona 
  polimerem Stone Tone II w połysku oraz 
  woskiem Easy Shine.
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3. Ściana w kabinie prysznicowej, wykonana
w wapiennym stiuku travertynowym, zabezpieczona 
polimerem Stone Tone II w połysku 
oraz woskiem Easy Shine.  

4. Efekt industrialnej powierzchni o wyglądzie betonu, 
wykonany stiukiem wapiennym "Cemento "  
zabezpieczonej polimerem Stone Tone II w satynie.

5. Marmoryzacja w stiuku wapiennym 
zabezpieczona Stone Tone II w połysku oraz wosk Easy Shine.

Proste i skuteczne, jeśli użyje się Stone Tone II czy Easy Shine.

2. Efekt powierzchni betonowej na zewnątrz wykonanej 
ze stiuku wapiennego "Cemento ", zabezpieczony 
polimerem satynowym Stone Tone II.
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