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Programa de Tratamento de Bancadas em Pedra

Produtos

Utilização

Stone Spray-N-Seal

Previne a descoloração e a Cada 1-2 anos
sujidade
Reavivante de cor
Mensal
Spray de Limpeza
Diário/Mensal

International Stone Polish
Marba Marbamist ou
Clean CleanEncounters
Counterrific

Uso

Spray Desinfectante

Semanal

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray-N-Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray-N-Seal, para obter a máxima protecção.
a)
b)
c)
d)
e)

A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
Limpar a bancada usando Marbamist ou Clean Encounters.
Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a,
novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do Stone
Spray-N-Seal).
f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo.
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray-N-Seal XP.
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* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferível.

Polimento e Reavivante da cor:(Mensal)
Produto: International Stone Polish
Instruções de uso
a) Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um
pano branco, macio, seco e limpo.
b) Deixe o International Stone Polish secar até obter uma névoa, durante 2
minutos.
c) Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.

Limpeza: (Diário/Semanal)
Produto: Marbamist ou CleanEncounters
Instruções de uso
a) Pulverize Marbamist ou CleanEncounters sobre a pedra.
b) Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com
uma toalha de papel.

Desinfectante: (Semanal)

Produto: Counterrific
Instruções de uso
a) Remover qualquer resíduo ou sujidade da bancada.
b) Vaporize Counterrific sobre a superfície e deixe-o actuar durante 5 minutos.
c) Com uma toalha de papel limpa e húmida, retire suavemente o excesso.
Não é necessário enxaguar.
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Programa de Tratamento de Pavimentos de Cozinhas e
Foyers
Produtos

Utilização

Uso

Stone Spray-N-Seal

Previne a descoloração e a Cada 1-2 anos
sujidade
Marbalex Stone Floor Cleaner Spray
de
limpeza
para Semanal
pavimentos
Marbacream
Restaurador de pavimento
Se necessário

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray-N-Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
∗ Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar na superfície total;
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray N Seal, para obter a máxima
protecção.
a)
b)
c)
d)
e)

A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
Limpar a bancada usando Marbamist ou Clean Encounters.
Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a,
novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do Stone
Spray-N-Seal).
f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo.
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.
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∗ Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.
∗ Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferível.
∗ O piso pode ser usado 4 horas após a aplicação.

Limpeza (Diário/Semanal)
Produto: Marbalex
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Marbalex
Mármore e Granito Polido
(aplicado manualmente)
Mármore e Granito Polido
(aplicado automaticamente)
Granito Flamejado
(aplicado automaticamente)

526 m2/lt
1050 m2/lt
763 m2/lt

Instruções de Uso
a) Limpe o chão pelo menos duas vezes por semana.
b) Deite 57 ml de Marbalex num balde com água (certifique-se que não restam
resíduos de outro produto no balde).
c) Aplique Marbalex no chão com um pano sedoso, sem encharcar.
d) Deixe a superfície secar. Não é necessário enxaguar.

Polimento de Pavimentos em Mármore (Se Necessário)
Produto: Marbacream
Instruções de Uso
a)
b)
c)
d)

Remover detritos abrasivos que existam à superfície.
Deitar água limpa sobre a área a polir.
Agitar a garrafa até o liquido engrossar.
Aplicar, então, Marbacream à superfície com uma boneca (pode ser aplicado
à mão ou com uma máquina de polir).
e) Ao alcançar-se o polimento desejado, remove-se o Marbacream aplicando,
cuidadosamente, Marbalex.
f) Para fazer desaparecer as manchas utilize um pano branco, macio, seco e limpo.
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Programa de Tratamento de Tampos de Casas-de-Banho
Produtos

Utilização

Stone Spray-N-Seal

Previne a descoloração e a Cada 1-2 anos
sujidade
Reavivante da cor
Mensal
Spray Desinfectante
Semanal

International Stone Polish
Counterrific

Uso

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray-N-Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray-N-Seal, para obter a máxima
protecção.
a)
b)
c)
d)
e)

A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
Limpar a bancada usando Marbamist ou Clean Encounters.
Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a,
novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do Stone
Spray-N-Seal).
f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo;
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.
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* Para as pedras mais porosas como as calcárias , as ardósias, ou alguns granitos, repita os
passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray-N-Seal XP.
* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferivel.

Polimento e Reavivante da cor: (Mensal)
Produto: International Stone Polish
Instruções de Uso
a) Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um
pano branco, macio, seco e limpo.
b) Deite o International Stone Polish secar até obter uma névoa, durante 2 minutos.
c) Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.

Desinfectante:(Semanal)
Produto: Counterrific
Instruções de uso
a) Remover qualquer resíduo ou sujidade da bancada.
b) Vaporize Counterrific sobre a superfície e deixe-o actuar durante 5 minutos.
c) Com uma toalha de papel limpa e húmida, retire suavemente o excesso. Não é necessário
enxaguar.
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Programa de Tratamento de Pavimentos de Casas-Banho
Produtos

Utilização

Stone Spray-N-Seal

Previne a descoloração e a Cada 1-2 anos
sujidade
Desinfectante
Semanal
Restaurador de pavimento
Semanal

Marbadan Plus Disinfectant
Marbacream

Uso

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray-N-Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray-N-Seal, para obter a
máxima protecção.
a)
b)
c)
d)
e)

A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
Limpar a bancada usando Marbamist ou Clean Encounters.
Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura
humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia
do Stone Spray-N-Seal).
f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo;
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.
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* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray-N-Seal XP.
* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferivel.
∗ O piso pode ser usado 4 horas após a aplicação.

Desinfectante (Diário/Semanal)
Produto: MarbadanPlus
Instruções de uso
a) Limpe o chão pelo menos duas vezes por semana.
b) Deite 29 ml de Marbadan Plus em 3.8 lt de água limpa num balde
(certifique-se que o balde não contém resíduos de outros produtos).
c) Com um pano sedoso passe, cuidadosamente, Marbadan Plus no chão sem encharcar.
d) Deixe a superfície secar. Não é necessário enxaguar.

Polimento de pavimento em mármore: (Se Necessário)
Produto: Marbacream
Instruções de uso
a)
b)
c)
d)

Remover detritos abrasivos que existam à superfície.
Deitar água limpa sobre a área a polir.
Agitar a garrafa até o liquido engrossar.
Aplica-se, então, Marbacream à superfície com uma boneca (pode ser aplicado à mão ou
com uma máquina de polir).
e) Ao alcançar-se o polimento desejado, remove-se o Marbacream aplicando,
cuidadosamente, Marbalex.
f) Para fazer desaparecer as manchas utilize um pano branco, macio, seco e limpo.
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Programa de Remoção de Dedadas e Manchas
Produtos

Utilização

Uso

Marbacream
International Stone Polish
Marbamist ou
Clean Encounters

Removedor de dedadas
Reavivante da cor
Spray de limpeza

Se necessário
Mensal
Diário/Semanal

Removedor de Dedadas e Manchas: (Se Necessário)
Produto: Marbacream
Instruções de Uso
a)
b)
c)
d)
e)

Limpe a superfície com Marbamist ou Clean Encounters.
Agite a garrafa de Marbacream até o conteúdo espessar.
Verta algumas gotas de água na área a tratar.
Pincele com Marbacream a superfície a limpar.
Com um pano branco e macio, em movimentos circulares e pressionando um pouco limpe a
superfície.
* Repita os passos 2-5 até alcançar o polimento pretendido.
f) Aplique, em seguida, Marbamist ou Clean Encounters, retire e deixe secar.
g) Se utilizar International Stone Polish obterá um acabamento mais perfeito.

Polimento e Reavivante da cor: (Mensal)
Produto: International Stone Polish
Instruções de Uso
a) Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um
pano branco, macio, seco e limpo.
b) Deixe o International Stone Polish secar até obter uma névoa, durante 2 minutos.
c) Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.

Limpeza: (Diário/Semanal)
Produto: Marbamist ou CleanEncounters
Instruções de Uso
a) Pulverize Marbamist ou CleanEncounters sobre a pedra.
b) Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou
com uma toalha de papel.
* Nas casas de banho use Marbadan Plus em vez de Marbamist ou Clean Encounters.
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Programa de Tratamento de Paredes de Duche
Produtos

Utilização

Stone Spray-N-Seal

Previne a descoloração e a Cada 1-2 anos
sujidade
Reavivante da cor
Mensal
Spray Desinfectante
Semanal
Removedor de dedadas
Se necessário

International Stone Polish
Counterrific
Marbacream

Uso

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray N Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray N Seal, para obter a máxima
protecção.
a)
b)
c)
d)
e)

A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
Limpar a bancada usando Marbamist ou CleanEncounters.
Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a,
novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do Stone
Spray-N-Seal).
f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo.
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.
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* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.
* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferível.

Polimento e Reavivante da cor: (Mensal)
Produto: International Stone Polish
Instruções de Uso
a) Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um
pano branco, macio, seco e limpo.
b) Deixe o International Stone Polish secar até obter uma névoa, durante 2
minutos.
c) Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.

Desinfectante: (Semanal)
Produto: Counterrific
Instruções de Uso
a) Remover qualquer resíduo ou sujidade da bancada;
b) Vaporize Counterrific sobre a superfície e deixe-o actuar durante 5 minutos.
c) Com uma toalha de papel limpa e húmida, retire suavemente o excesso.
Não é necessário enxaguar.

Removedor de Dedadas e Manchas: (Se Necessário)
Produto: Marbacream
Instruções de Uso
a)
b)
c)
d)

Agite a garrafa de Marbacream até o conteúdo espessar.
Verta algumas gotas de água na área a tratar.
Pincele com Marbacream a superfície a limpar.
Com um pano branco e macio, em movimentos circulares e pressionando
um pouco, limpe a superfície.
e) Aplique, em seguida, Marbamist.
f) Se utilizar International Stone Polish obterá um acabamento mais perfeito.
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Programa de Tratamento para Lareiras
Produtos

Utilização

Stone Spray-N-Seal

Previne a descoloração e a Cada 1-2 anos
sujidade
Reavivante de cor
Mensal
Spray de limpeza
Diário/Mensal

International Stone Polish
Marbamist ou
Clean Encounters

Uso

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray N Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray N Seal, para obter a máxima
protecção.
a)
b)
c)
d)
e)

A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
Limpar a bancada usando Marbamist ou CleanEncounters.
Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeçaa, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia
do Stone Spra-N-Seal).
f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo.
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.
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* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.
* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferivel.

Polimento e Reavivante da cor:(Mensal)
Produto: International Stone Polish
Instruções de uso
a) Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um pano
branco, macio, seco e limpo.
b) Deixe o International.Stone Polish secar até obter uma névoa, durante 2
minutos.
c) Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.

Limpeza: (Diário/Semanal)
Produto: Marbamist ou CleanEncounters
Instruções de Uso
a) Pulverize Marbamist ou CleanEncounters sobre a pedra.
b) Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com
uma toalha de papel.
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Programa de Tratamento de Mármore Envelhecido
(Limpeza, impermeabilização, reavivante de cor)

Produtos

Utilização

Uso

Stone Spray-N-Seal XP

Previne a descoloração e a
sujidade
Reavivante de cor e selante
Spray
de
limpeza
para
bancadas
Spray
de
limpeza
para
pavimentos

Cada 1-2 anos

Stone Color Enhancer
Marbamist ou
Clean Encounters
Marbalex

Cada 2 anos
Diário/Mensal
Semanal

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray N Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray N Seal, para obter a máxima
protecção.
* Não usar Stone Spray N Seal se usar Stone Color Enhancer.
a) A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
b) Limpar a bancada usando Marbamist ou CleanEncounters, ou Marbalex se se
tratar de um pavimento.
c) Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
d) Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
e) A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a,
novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do Stone Spray
N Seal).
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f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo.
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.

* Para as pedras mais porosas como as calcarias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.
* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferivel.

Reavivante da cor e selante: (Cada 2 anos)
Produto: Stone Color Enhancer
* Stone Color Enhancer é, também, um impermebealizante. Portanto, não aplique em conjunto
Stone Spray-N-Seal.
Instruções de Uso
a) Assegure-se de que a superfície está limpa e seca antes da aplicação.
b) Aplique-o com um pano branco seco ou coloque-o dentro de um garrafa
com vaporizador e vaporize.
c) Deite o produto sobre a superfície, de forma regular, evitando excessos.
d) Faça uma segunda aplicação 5 minutos após a primeira e deixe secar.
e) Não molhe a superfície nas 24 horas após a aplicação.
f) Faça a manutenção da limpeza da pedra com o produto SCI adequado.
*SCI recomenda a não aplicação de impermeabilizantes com rolos de madeira ou metal.

Limpeza de bancadas: (Diário/Semanal)
Produto: Marbamist ou CleanEncounters
Instruções de Uso
a) Pulverize Marbamist ou CleanEncounters sobre a pedra.
b) Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com
uma toalha de papel.
* Para desinfectar use Counterrific.
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Limpeza de pavimentos: (Diário/Semanal)
Produto: Marbalex
Instruções de Uso
a) Misture 15 ml de Marbalex por litro de água, num balde.
b) Aplique a solução na superfície com um pano sedoso, sem fazer grandes
poças.
c) Deixe secar. Não é necessário enxaguar.
* Para desinfectar, use Marbadan Plus.
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Programa de Tratamento de Paredes Exteriores
(Limpeza, impermeabilização, reavivante de cor)

Produtos

Utilização

Stone Spray-N-Seal

Previne a descoloração e a Cada 1-2 anos
sujidade
Polimento e Aquo-repelente
Mensal
Spray de limpeza
Diário/Semanall
Removedor de dedadas
Se necessário

International Stone Polish
Stone Quest
Marbacream

Uso

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray-N-Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray-N-Seal, para obter a máxima
protecção.
a)
b)
c)
d)
e)

A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
Limpar a bancada usando Marbamist ou CleanEncounters.
Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeçaa, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do Stone
Spray-N-Seal).
f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo;
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.
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* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.
* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferivel.

Polimento e Aquo repelente: (Mensal)
Produto: International Stone Polish
Instruções de uso
a) Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um
pano branco, macio, seco e limpo.
b) Deixe o International Stone Polish secar até obter uma névoa, durante 2
minutos.
c) Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.

Limpeza : (Diário/Semanal)
Produto: Stone Quest
Instruções de uso
a) Misture 57 ml de Stone Quest num balde com água limpa ou num
vaporizador.
b) Aplique a solução na superfície com um pano limpe e seco ou toalha de
papel.

Removedor de Dedadas e manchas: (Se Necessário)
Produto: Marbacream
Instruções de Uso
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Agite a garrafa de Marbacream até o conteúdo espessar.
Verta algumas gotas de água na área a tratar.
Humedeça o pano com Marbacream.
Em movimentos circulares e pressionando um pouco limpe a superfície.
Deite mais água, se necessário.
Enxagúe com Stone Quest.
A superfície deve estar seca dentro de 24 horas. Proceda, então, à sua impermeabilização
com o selante Stone Spray-N-Seal.
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Programa de Tratamento para Granito Flamejado

Produtos

Utilização

Stone Spray-N-Seal XP

Previne a descoloração e a Cada 1-2 anos
sujidade
Reavivante de cor e selante
Cada 2 anos
Limpeza de pavimentos
Diário

Stone Color Enhancer
Stone Quest

Uso

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray N Seal XP
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray-N-Seal XP, para obter a
máxima protecção.
a)
b)
c)
d)
e)

A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
Limpar a bancada usando Marbamist ou CleanEncounters.
Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura
humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma
melhor eficácia do Stone Spray-N-Seal XP).
f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo;
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.
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* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.
* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir à
aplicação; 48 horas é preferível.

Reavivante da cor: (Cada 2 anos)
Produto: Stone Color Enhancer
* Stone Color Enhancer é, também, um impermebealizante. Portanto, não aplique em conjunto
Stone Spray-N-Seal XP.
Instruções de Uso
a) Assegure-se de que a superfície está limpa e seca antes da aplicação.
b) Aplique-o com um pano branco seco ou coloque-o dentro de um garrafa com
vaporizador e vaporize.
c) Deite o produto sobre a superfície, de forma regular, evitando excessos.
d) Faça uma segunda aplicação 5 minutos após a primeira e deixe secar.
e) Não molhe a superfície nas 24 horas seguintes, após a aplicação.
f) Faça a manutenção da limpeza da pedra com o produto SCI adequado.
*SCI recomenda a não aplicação de impermebealizantes com rolos de madeira ou metal.

Limpeza
Produto: Stone Quest
Instruções de uso
* Limpeza com escova (No interior: diário; no exterior: mensal)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Remova todos os detritos abrasivos do pavimento.
Misture entre 57 a 114 ml de Stone Quest em cada 3,8 lt de água quente.
Aplique a solução no chão com uma esfregona.
Comece a escovar com uma máquina de175 rpm.
Retire o excesso com um aspirador para superfícies secas e molhadas.
Enxagúe o pavimento com Stone Quest (29 ml/3,8 lt água).

* Limpeza com escova automática (Diário)
a) Remova todos os detritos abrasivos do pavimento.
b) Misture no depósito da máquina 29 ml de Stone Quest por cada 3,8 lt de água.
c) Comece a escovar a superfície.
∗ Limpeza com pistola de pressão de água (Se necessário)
a) Junte 57 ml de Stone Quest em 3,8 lt de água limpa.
b) Pulverize a área a limpar com a solução.
c) Enxagúe com água.
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Limpeza de Pedras e Juntas

Produtos

Utilização

OPP Oil Poultice Powder

Remoção de manchas
óleo
RPP Rust Poultice Powder
Remoção de manchas
ferrugem
FPP Food Poultice Powder
Remoção de manchas
alimentos
IPP Ink Poultice Powder
Remoção de manchas
tinta
MPP Mold/Mildew Poultice Remoção de manchas
Powder
humidade
Marbamist, Marbalex
Spray de limpeza
Stone Spray-N-Seal
Impermeabilizante

Uso
de Se necessário
de Se necessário
de Se necessário
de Se necessário
de Se necessário
Diário/Semanal
Cada 1-2 anos

Remoção de nódoas: (Se necessário)
Produto: Seleccionar o produto indicado
Instruções de uso
a) Identifique o tipo de nódoa e seleccione o produto indicado para a
limpar.
b) Humedeça a área a limpar com água destilada.
c) Num recipiente à parte, junte água ao pó, formando uma pasta consistente.
d) Espalhe a pasta nas nódoas a remover (só nas zonas manchadas).
e) Cubra a superfície com película aderente e faça-lhe cinco furos com uma agulha.
f) Certifique-se que a cataplasma está bem seca e dura antes de a retirar. Demora entre 24 a
48 horas a secar. É o processo de secagem que retira a sujidade.
g) Quando seca, retire o plástico transparente e remova a pasta com uma espátula de
madeira.
h) Se as nódoas se mantiverem, repita o processo. Caso a superfície fique manchada, o que
pode acontecer com o RPP Rust Poultice Powder, aplique Marbacream.
i) Aguarde 24 horas e impermeabilize a pedra com Stone Spray-N-Seal.
j) A limpeza diária deve ser feita com Marbamist ou Clean Encounters.

Limpeza de bancadas: (Diário/Semanal)
Produto: Marbamist ou CleanEncounters
Instruções de Uso
a) Pulverize Marbamist ou CleanEncounters sobre a pedra.
b) Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com
uma toalha de papel.
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Limpeza de pavimentos: (Diário/Semanal)
Produto: Marbalex
Instruções de Uso
d) Misture 15 ml de Marbalex por litro de água, num balde.
e) Aplique a solução na superfície com um pano sedoso, encharcar.
f) Deixe secar. Não é necessário enxaguar.
* Para desinfectar, use Marbadan Plus.

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray N Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray N Seal, para obter a máxima
protecção.
a)
b)
c)
d)
e)

A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
Limpar a bancada usando Marbamist ou Clean Encounters.
Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeçaa, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia
do Stone Spray-N-Seal).
f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo;
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.
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* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.
* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferivel.
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Programa de Tratamento de Ardósia
(Limpeza, impermeabilização, reavivante de cor)

Produtos

Utilização

Uso

Stone Spray-N-Seal XP

Previne a descoloração e a
sujidade
Reavivante de cor e selante
Spray
de
limpeza
para
bancadas
Spray
de
limpeza
para
pavimentos

Cada 1-2 anos

Stone Color Enhancer
Marbamist ou
Clean Encounters
Marbalex

Cada 2 anos
Diário/Mensal
Semanal

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)
Produto: Stone Spray N Seal
Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados
coberta por 1 Litro de Stone Spray-N-Seal
Mármore Polido
Terra Cota
Granito Flamejado
Granito Polido
Ardósia
Aglomerados
Calcário

68
27
19,5
61
44
103
19,5

m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt
m2/lt

Instruções de Uso
* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray N Seal, para obter a máxima
protecção.
* Não usar Stone Spray-N-Seal se usar Stone Color Enhancer.
a) A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
b) Limpar a bancada usando Marbamist ou CleanEncounters, ou Marbalex se se
tratar de um pavimento.
c) Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
d) Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
e) A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a,
novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do Stone Spray
N Seal).
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f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio,
seco e limpo.
g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de
imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos
3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.
* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a
aplicação; 48 horas é preferivel.

Reavivante da cor e selante: (Cada 2 anos)
Produto: Stone Color Enhancer
* Stone Color Enhancer é, também, um impermebealizante. Portanto, não aplique em conjunto
Stone Spray-N-Seal.
Instruções de Uso
a) Assegure-se de que a superfície está limpa e seca antes da aplicação.
b) Aplique-o com um pano branco seco ou coloque-o dentro de um garrafa com
vaporizador e vaporize.
c) Deite o produto sobre a superfície, de forma regular, evitando excessos.
d) Faça uma segunda aplicação 5 minutos após a primeira e deixe secar.
e) Não molhe a superfície nas 24 horas após a aplicação.
f) Faça a manutenção da limpeza da pedra com o produto SCI adequado.
*SCI recomenda a não aplicação de impermebealizantes com rolos de madeira ou metal.

Limpeza de bancadas: (Diário/Semanal)
Produto: Marbamist ou CleanEncounters
a) Pulverize Marbamist ou CleanEncounters sobre a pedra.
b) Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com
uma toalha de papel.
* Para desinfectar use Counterrific.

Limpeza de pavimentos: (Diário/Semanal)
Produto: Marbalex
a) Misture 15 ml de Marbalex por litro de água, num balde.
b) Aplique a solução na superfície com um pano sedoso, sem encharcar.
c) Deixe secar. Não é necessário enxaguar.
* Para desinfectar, use Marbadan Plus.
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