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BRUKSOMRÅDER
Stein Finér kan blant annet brukes på alle
områder der flis, fasadekledning, maling
eller tapet vil være naturlig å bruke.
Kan limes innen- og utendørs.

Underlag -Stein Finér limes godt over
følgende underlag:
Betong | Keramikk |

Metall | Kryssfiner

Glassfiber | Tørrvegg | Teglstein | Treverk
Flis | Gips | MDF Lakket | Malt vegg
Møbel |

Bak og under peis | Trapp

Baderom | Kjøkken

| Gulv | Murvegg

STEIN FINÉR

SLIK LEGGER DU STEIN FINÉR

Stein Finér har en tykkelse på 1-3 mm
og består av et tynt lag av skifer

Oppbevar stein finér i
oppvarmet rom før bruk.
Legg gjerne ut platene og

stein som limes over glassfiberlag.
Dette gjør stein finér både sterkt og

planlegg hvordan du vil
legge dem. Vi anbefaler
å impregnere overflate
før stein finér monteres

fleksibelt.

Det er ekte stein, det er fleksibelt,
det er lettere, det er tynnere og det
er et perfekt DIY-produkt som ikke

De fleste konstruksjonslim
kan benyttes. Hør med din
forhandler hva de anbef-

krever spesial verktøy eller

aler. Store plater og gulv
bør "dobbeltlimes" dvs.

forkunnskaper.

påfør lim både på platen
og veggen.

Det vil forekomme variasjon i nyanse
og tekstur. Stein Finér er enkelt å
skjære og montere selv.
Tilpasning gjøres enkelt
ved å klippe med en
grovsaks eller skjære over
med en tapetkniv og så
"brekke" av platen. Om

SPESIFIKASJONER

ønskelig kan fliskutter /
vinkelsliper benyttes.

NOBB Modul nr: 42097233
Bruksområde : Inne - og utendørs
Overflate : Naturlig skifer stein

Velg mellom å benytte
vår standard flis- eller XL

Standard str: 122x61, 60x30 cm.
Hør med din forhandler om flere str
Tykkelse :

kun 1 til 3 mm (+/- 2 mm)

-format 122x61 cm.
Platene kan fint skjæres
til i andre spennende
formater / design.

Vekt : 1.5 kg - 1.8 kg per kvm
Vannbestandig :

kun hvis overflate

er impregnert. Vannabsorpsjon 1%
Tåler kuldegrader ned til: -50

ºC

Tåler varmegrader opp til: 200

ºC

Du kan legge platene
med rom for fuge eller
"butt i butt". Forhånds
impregnering gjør det
enklere å vaske av fuge
og hindrer rustdannelse.

STEIN FINÉR
ET PRODUKT FRA
STEINSENTRALEN
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