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WILLESEN IMPORT A/S 

Willesen Import A/S -  Drift og vedligehold af natursten: 

Alle former for natursten, skiferen, granitten, terrazzoen, kalkstenen, sandstenen, anbefaler  
vi at imprægnerer inden ibrugtagning. Inden imprægneringen skal naturstenen være helt ren og helt tør. 
  
Fugesløren skal fjernes, da imprægneringen ikke kan trænge ned i naturstenen hvis der ligger  
overskydende fugemateriale, der ikke have været muligt at fjerne i våd tilstand. 
 
Grundrengøring: HMK R155 – ph neutralt og syrefri. 
Rengør med Grundrengøring HMK R155, som er ph-neutral – i blandingen 1:5 i lunket vand. 
Lad Grundrengøringen ligge på naturstenen i 10-15 minutter samtidig med man gør mekanisk rent evt. med en 
gulvskrubbe på en grov gulvklud eller skuresvamp. 
Skyld godt efter med vand og lad stenen tørre. 
Samme fremgangsmåde kan benyttes på et naturstensgulv af ældre dato, hvor skidt og sæberester skal fjernes. 
Ved større mængder urenheder kan man gentage processen et par gange. 
Nogle fugematerialer kræver syreindhold i grundrengøringen for at få virkningen, her anbefales en meget let blanding  
syrevand da natursten ikke tåler syrer. Forbrug cirka 20-30 m2 per liter alt efter gulvets tilstand 
 
Imprægnering: HMK S234 imprægnering oliebaseret: 
 
Påfør imprægneringen HMK S234 med en malerrulle på skaft eller pensel. Der må ikke ligge ”pytter” af væske efter 
imprægneringen, tør evt. disse væk med en bomuldsklud. HMK S234 er på oliebasis. 
Lad det tørre 12 timer hvorefter man kan give det en gang mere. 
Efter 24 timer er det helt afhærdet. 
Overskyet vejr er optimalt udendørs. Forbrug:15-20 m2 per liter  
 
Imprægnering: Ultra Solv polymerbaseret – specielt velegnet til baderum: 
 
Påfør imprægneringen med en pensel eller mindre malerrulle. Der må ikke imprægneres et større areal ad gangen end 
man kan nå at tørre det overskydende væske bort indenfor 7-9 minutter. Udtørrer væsken efterlader den en 
læderhinde der er yderst vanskelig at få væk. Forbrug: cirka 20 m2 per liter 
 
Imprægnering: Aqua Mix dybdeimprægnering:  
Aqua Mix Dybdeimprægnering er en imprægnering kombineret med wet-look effekt, som fremhæver 
farverne og strukturer i naturstenen og giver et mørkt og fyldigt udsende, uden at stenens overflade 
ændres. 
Anbefales især til slidt eller misligholdt natursten, hvor farverne ønskes genskabt.  
Forbrug: cirka 20m2 per liter. 
 
Ædelstenssæbe HMK  P324 daglig rengøring: 
 
Til almindelig rutinemæssig rengøring af imprægnerede overflader, bør man anvende et mildt, pH-neutralt HMK P324 
rengøringsmiddel, som er udviklet til ikke at efterlade sæberester på overfladen. Det er disse sæberester, som oftest 
giver et blakket og fedtet udseende. 
Rutinemæssig rengøring bør udføres med passende mellemrum tilpasset områdets brug, f.eks. dagligt eller ugentligt. 
Lejlighedsvis vil en mere intensiv rengøring være nødvendig, for at fjerne fastgroet skidt og vanskelige pletter. Denne 
type rengøring bør udføres med længere intervaller, alt afhængigt af færdsel og brug af stenbelægningen. Det 
anbefales at anvende gulvskuremaskine til dette formål. Forbrug: 25-50 ml per 10 liter lunkent vand 
  
Imprægneringen kan ikke erstatte almindelig rengøring ligesom imprægneringen ikke beskytter stenen mod slid og 
ætsninger. Det er vigtigt at spild straks tørres op, især når det drejer sig om farvede forureninger.  
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WILLESEN IMPORT A/S 
Generalt: 
 
Sluk evt gulvvarmen i 48 timer før imprægnering. 
Ved nye fuger, skal disse tillades en tørretid på 48 timer inden imprægnering. 
Påfør produktet med en malerrulle eller pensel. 
Overfladen er klar til brug efter 12 timer, i hvilken periode gulvet/overfladen skal holdes tør.  
Produktet er fuldt hærdet efter 48 timer. 
Sørg for god ventilation underarbejdet og benyt værnemidler. 
 
Alle ovenstående kan bestilles på henrik@willesen.dk  - www.willesen.dk 

mailto:henrik@willesen.dk
www.willesen.dk



