
 

    
 
 

Marshalls NV 
Nieuwstraat 4a 
B - 2840 Rumst, België 
T : +32 (0)3 880 86 00 
E-mail: infobe@marshalls.be 
 
www.marshalls.be 
www.marshalls.nl 

DIRT CLEAN 
 
 

15-12-2021  Pagina 1 van 2 

1. Toepassingen 
 
• Vuilbeschermer 
• Voor keramische tegels en natuursteen 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Transparante, duurzame bescherming 
• Vergeelt niet na verloop van tijd 
• Zonder solventen op basis van koolwaterstof 

 
 

3. Gebruiksaanwijzing  
 
Bewaartemperatuur: tussen 5 en 30°C.  
Het product is gebruiksklaar.  
 
Breng een uniforme laag van STONE PROTECT aan op een schoon en droog oppervlak, met een kwast of een 
sproeier. Na 10 minuten behandelen met een doek of absorberend papier doordrenkt met hetzelfde product om 
gelijkmatig te verdelen en overvloedige, niet geabsorbeerde resten te verwijderen totdat het materiaal volledig 
droog is. 
 
Voor minder absorberende materialen zoals keramische tegels en compacte gepolijste marmers: na 4 uur 
na behandeling de resten verwijderen volgens bovenbeschreven methode. 
 
Waarschuwing: verlucht het lokaal tijdens get gebruik om het drogen van het product te vergemakkelijken. 
Beschermt marmer en kalksteen niet tegen beschadiging door zuren. 
 
Opgelet: het is aangeraden om een test uit te voeren op een klein oppervlak alvorens het product aan te 
brengen, om na te kijken of er geen verkleuring optreedt. 
Het product niet aanbrengen als er regen voorspeld is. 
 
Het product moet worden aangebracht op het materiaal bij een temperatuur tussen 10° en 30°C. 
 
Het is aangeraden om handschoenen, kledij met lange mouwen, een masker en een veiligheidsbril te dragen.  
 
Klachten omwille van het niet naleven van deze richtlijnen worden niet aanvaard. 
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4. Rendement en oplossing 
 

Rendement (1 liter) : 
• Keramische tegels: 30‐40 m² 
• Gepolijste raniet en marmer: 30 m² 
• Venetiaans agglomeraat: 20 m² 
• Matte stenen: 10‐20 m² 

 
 
Het verbruik is indicatief en is van toepassing bij het aanbrengen van één laag, en varieert naargelang de 
absorptiecapaciteit van het materiaal. 
 
 

5. Technische specificaties  
 

Toepassing Waarde 

Kleur Transparant met een gele schijn 

Geur Alcoholische geur 

pH 9,9 

Oplosbaarheid Volledig oplosbaar in water 

Samenstelling Bevat koolwaterstoffen 3-BUTOXY-2-PROPANOL 

 
 

6. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
  
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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