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Varistone Stonecoat 150 

Zijdeglans steencoating op PU-basis 

 

 Productomschrijving: 
VARISTONE Stonecoat 150 is een kleurloze 

componentenlak die zijdeglanzend opdroogt.  

Deze coating beschermd geslepen, gestraalde en 

geïmpregneerde tegels tegen vervuiling van 

buitenaf. VARISTONE stonecoat 150 is bestand 

tegen weersinvloeden en is UV-bestendig. 

 

Eigenschappen: 
VARISTONE Stonecoat 150 kan toegepast worden 

op alle zuigende ondergronden van diverse 

structuur en kleurnuance zoals bijvoorbeeld 

natuursteen, gebakken straatsteen, 

betonstraatstenen en betontegels. 

Bij toepassing op reeds behandelde ondergrond 

dient de oude beschermlaag verwijderd te worden 

alvorens VARISTONE Stonecoat 150 aan te 

brengen. 

 

Voorwaarden: 
VARISTONE Stonecoat 150 dient op een droge 

ondergrond aangebracht te worden. 

Het oppervlak dient vooraf grondig gereinigd te 

worden met een geschikte reiniger. 

 

Verwerking: 
VARISTONE Stonecoat 150 dient mechanisch  

te worden aangebracht met een vacht- of 

kunststofroller. Onverdund aanbrengen en 

gelijkmatig verdelen over het te behandelen 

oppervlak. Het is raadzaam om de tegels voor  

een beter resultaat na ca. 24 uur nogmaals te 

behandelen.  

VARISTONE Stonecoat 150 laat zich het beste 

verwerken bij een temperatuur die ligt tussen  

15° C en 20° C. 

 

 

 

 

 

Verpakking: 
VARISTONE Stonecoat 150 wordt geleverd in 

flacons van 1 ltr (12 per doos). 

 

Verbruik: 
Afhankelijk van de ondergrond  ca. 100–200 ml/m² 

 

Houdbaarheid: 
VARISTONE Stonecoat 150 is in gesloten 

verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. 

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking 

bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. 

In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd 

houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. 

 

Waarschuwing: 
Ontvlambaar.  

Schadelijk voor in het water levende organismen; 

kan in het aquatisch milieu op lange termijn 

schadelijke effecten veroorzaken. 

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na 

verslikken.  

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 

veroorzaken.  

Buiten bereik van kinderen bewaren.  

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen:  

Niet roken. 

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en 

verpakking op veilige wijze afvoeren.  

In geval van brand gebruiken:  

Schuim. Koolstofdioxide. Poeder. Waternevel. 

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 

gebruiken.  

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een 

arts raadplegen en de verpakking of het etiket 

tonen. 

Bevat: Nafta (aardolie), met waterstof behandeld 

zwaar. 
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 Opmerking: 
Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de 

instructies van deze productinformatie, noch uit 

een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de 

inhoud van het advies door ons nadrukkelijk 

schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van 

deze productinformatie verliezen alle vorige 

informatiebladen hun geldigheid. 

 

 

 

 


