Hoeveel product per steensoort?
Gebruikte hoeveelheid van het product is afhankelijk van de poreusheid
van de steen
Basalt (hard) - Europees			
10 m2
Basalt (poreus) – Chinees			
7m2
Blockword					5 m2
Blauwe steen (basalt)				
10 m2
Blauwe steen (kalksteen)			
10 m2
Blauwe steen (Boston blauwe kalksteen)
6 à 7 m2
Gevelsteen					6 m2
Kleien bestrating				7 m2
Beton dicht					
7 à 8 m2
Constructie beton 				
1,7 m2
Beton medium poreus				
7 m2
Betonnen bestrating (droog geperst)		
4 m2
Betonnen bestrating (nat gegoten)		
7 m2
Engineered Stone (verzoet)			
10 m2
Engineered Stone (gepolijst)			
15 m2
Graniet (gevlamd)				6 m2
Graniet (verzoet)				8 m2
Graniet (gepolijst)				12 m2
Voegen						30 m2 of 90 lm
Kalksteen (verzoet – dicht)			
7 m2
Kalsteen (verzoet – poreus)			
5 m2
Kalksteen (gepolijst)				9 m2
Marmer (verzoet)				10 m2
Marmer (gepolijst)				15 m2
Gepolijste porselein 				
15 m2
Render						5 m2			
Kwartsiet					10 m2
Saltillo						5 m2
Zandsteen (Indian, hard)			
7 m2
Zandsteen (zacht)				4 m2
Zandsteen rond zoutwater			
4 m2
Leisteen (hard – zwart)				
12 m2		
Leisteen 					7 m2
Terracotta (Italiaans, hard)			
7 m2
Terracotta (Mexicaans, poreus)			
5 m2
Terrazzo					10 m2
Travertijn (getuimeld)				6 m2
Travertijn (verzoet)				7 m2
Travertijn (gepolijst)				9 m2
Victoriaanse tegel – medium poreus		
7 m2
Victoriaanse tegel – zeer poreus			
4 m2

VERBRUIK PER STEENSOORT

Steensoort				aantal m2 per liter product

Verbruik - minimum hoeveelheid
product?
Gebruikte hoeveelheid van het product is afhankelijk van de poreusheid
van de steen
Dry-Treat 40SKTM
m2 / L

Basalt (poreus) - Chinees		7				N/A
Basalt (hard) - Europees		12				N/A
Blauwe steen (Basalt)			10				N/A
Blauwe steen (USA Boston)		6				5
Gevelsteen				6				6 (geen facade)
Gegoten beton – dicht			7				N/A
Gegoten beton – medium		7				6
Beton bestrating (droog geperst)
4				
4
Beton bestrating (nat gegoten)		7				6
Graniet gevlamd			6				N/A
Graniet verzoet				8				N/A		
Graniet gepolijst			12				N/A
Voegen					90 lm				90 lm
Kalksteen verzoet - dicht		7				6
Kalksteen verzoet – poreus		5				5
Kalksteen gepolijst			10				N/A
Kalksteen rond zoutwater		N/A				Verzegel
Marmer verzoet				10				N/A
Marmer gepolijst			15				N/A
Porselein verzoet en gepolijst		15				N/A
Kwartsiet				10				N/A
Saltillo					5				5
Zandsteen (Indisch, hard)		7				6
Zandsteen (zacht)			4				4
Zandsteen rond zoutwater		N/A				Verzegel
Leisteen – hard – zwart			12				N/A
Leisteen				7				N/A
Terracotta hard				7				N/A
Terracotta poreus			5				5
Terrazzo				10				N/A
Travertijn verzoet			7				6
Travertijn gepolijst			10				N/A
Travertijn rond zoutwater		N/A				Verzegel
Victoriaanse tegel – medium poreus
7				
N/A
Victoriaanse tegel – zeer poreus		
4				
N/A

VERBRUIK PER STEENSOORT

Oppervlakte			Stain-ProofTM		
					
Meta CrèmeTM
					
IntensifiaTM
					m2 / L			

