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Na

Na de uitvoering wordt de werking van het product steeds getest met 
de watertest

Tijdens

Het project : 
Een volledige achtergevel in natuursteen, 
maar ook alle trappen en zwembadomge-
ving, hier is een bescherming wel op zijn 
plaats.

Bijzondere eisen en Dry-TreatTM oplos-
sing: 
We kiezen als behandeling van de achter-
gevel voor Stain-ProofTM. Zo is de gevel 
beschermd tegen water (ook olie, maar 
dit is minder van toepassing voor een ge-
vel), vries-dooi schade en zoutaanvallen.  
Water die zich eventueel nog achter de 
wand bevindt en alle dampen in de woning 
kunnen via waterdamp de steen verlaten 
omwille van het ademend karakter van 
onze producten, en blijven niet gevangen 
zitten. 
Om aflopers te vermijden wordt de Stain-
ProofTM aangebracht met een verfrol en 
niet door het sprayen met een lagedruk- 
sproeier.

De achtergevel van deze woning werd volledig bekleed met na-
tuursteen. Een bescherming is dan wel op zijn plaats. We kozen 
voor Stain-ProofTM voor de gevels en Meta-CrèmeTM voor de om-
geving van het zwembad.
Alles wordt aangebracht met behulp van een verfrol, sprayen ver-
oorzaakt aflopers omwille van de gladde afwerking van de natuur-
steen.
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Het project : 
Alle trappen en zwembadomgeving werden gereinigd 
en nadien was een bescherming wel aangewezen.

Bijzondere eisen en Dry-TreatTM oplossing: 
Aangezien de zwembadranden nog een vervui-
ling vertoonde, werden deze eerst gereinigd met 
Oxy-KlenzaTM. Nadien hebben we de omgevingen van 
het zwembad en trappen behandeld met Meta-Crè-
meTM, deze kan rustig indringen in de natuursteen en 
nadien wordt het overtollige product terug afgewreven 
met witte doeken. 
Wanneer de natuursteen te gevoelig is voor afbrokke-
ling (spalling) dan kan de steen 
ook eerst versterkt worden met 
Dry-Treat 40SKTM. Niet alleen 
enorm waterafstotend, maar ook 
enorm krachtig tegen zouten en 
versterkt de steen tot 30%. Twee 
weken na deze behandeling met 
40SK, kan de Meta-CrèmeTM of 

Stain-ProofTM extra 
aangebracht worden.

Voor

Na

Voor NaTijdens

De zwembadomgeving werd eerst gereinigd met Oxy-KlenzaTM, een natuurlijke reiniger zonder zuren of chemische 
stoffen. Groenaanslag (zie beneden) en organische vlekken door bladeren e.d. verdwijnen als sneeuw voor de zon. 
Nadien kan alles beschermd worden met Meta-CrèmeTM.

Hiernaast : afbrokkelende zwembadrand (travertin) 
zonder bescherming, na 5 maanden
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