
 

 

	
Våra		ytbehandlingar	för	 	

	
Vi på Deco Material & Design har som ambition att sälja produkter som förenar miljöhänsyn och skönhet. Val av 

ytbehandlingar har alltid varit svårt. Ska behandlingen vara 100% miljövänlig eller 100% effektiv ? 
Detta är en viktig information som både hjälper dig att hitta rätt produkt men också att få kännedom hur olika behandlade ytor 

reagerar i kontakt med t.ex vatten, vin, saft, fett, kemikalier och hur det slutliga utseendet påverkas av ytbehandlingen.  
 

Mer information och bruksanvisningar för olika ytbehandlingar finns att läsa under varje produkt i webshopen. 
 

	
	

 
 

 
 

Perfect Soap + Perfect Wax 
 

Den mest miljövänliga ytbehandlingen. Denna ytbehandling låter materialet andas. Den ger en naturlig känsla 
och förgyller materialets struktur. Vid dusch släpper ytan in ånga som sedan torkar ut. Ytan kan jämföras med 

en sten som utsätts för fukt.  
 
Utseende: Halvblank till blank. Pigmenten förstärks i materialet och skapar ett djupare och aningen mörkare intryck. 
Fördelar: Naturlig, miljövänlig och öppen ytbehandling. Mycket vatten och kalk avvisande! Förstärker materialets 
struktur och skapar en äkta känsla av polerad sten/betong. 
Underhåll: Vi rekommenderar att hålla väggarna rena genom kontinuerlig rengöring med olivsåpa. Vid högt slitage är 
det nödvändigt att åter behandla ytorna med vax.  
Undvik: Den vaxade ytan blir mycket vatten och kalk avvisande. Dock bör man se upp med starka medel eller feta 
krämer och schampoo. Fett som stannar på ytan under längre tid kan sjunka igenom vaxet och missfärga materialet. 
Genom att undvika problem bör man skölja av väggarna efter varje dusch. Undvik att lämna kladdiga flaskor i nischar 
och på hyllor.  
Använd: Skonsamma tvålar eller shampoo. Väggarna i duschen bör endast tvättas med OlivSåpa som går att beställa 
hos oss . Tänk miljövänligt! 
 

Tips ! Skölj av alla ytor som utsatts för krämer/shampoo efter varje dusch. 
 
 

 
Perfect Protect + Perfect Wax 

 
Perfect Protect impregnerar effektivare produkterna 

och blir mer vatten och fett avstötande. Extra skydd skapas av vaxet. Den behandlade ytan är fortfarande 
diffusionsöppen. Vid dusch kan det släppas in ånga som sedan torkar ut. Ytan kan jämföras med en sten som 

utsätts för fukt. 
 

Utseende: Halvblank till blank. Ytbehandlingen skapar ett djupare och aningen mörkare intryck med mer liv. 
Fördelar: Miljövänlig och öppen ytbehandling. Mycket vatten och kalk avvisande. Ytbehandlingen förstärker 
materialets struktur och skapar en äkta känsla av polerad sten/betong. 
Underhåll: Vi rekommenderar att hålla väggarna rena genom kontinuerlig rengöring med olivsåpa. Vid högt slitage är 
det nödvändigt att åter behandla ytorna med vax.  
Undvik: Den vaxade ytan blir mycket vatten och kalk avvisande. Dock bör man se upp för starka medel eller feta 
krämer och schampoo. Fett som stannar på ytan under längre tid kan sjunka igenom vaxet och missfärga materialet. 
Genom att undvika problem bör man skölja av väggarna efter varje dusch. Undvik att lämna kladdiga flaskor i nischar 
och på hyllor.  
Använd: Skonsamma tvålar eller shampoo. Väggarna i duschen bör endast rengöras med OlivSåpa som går att 
beställa hos oss . Tänk miljövänligt! 

 
Tips ! Skölj av alla ytor som utsatts för krämer/shampoo efter varje dusch. 

 



 

 

 
	

Perfect Seal 
 

Den mest effektiva ytbehandlingen. Denna 2-komponent lack av högsta kvalitet är nästan luktfri, lätt att 
applicera och snabb torkande. Tack vare att PerfectSeal inte gulnar och är osynlig är det lätt att styra det 

slutliga resultatet. Lacken är mycket tålig även mot kemikalier 
 

Utseende: Helt matt. Behandlingen kan kompletteras med PerfecWax för en glansigare yta. 
Fördelar:  Ej känslig för UV strålningar och gulnar inte. Ytan blir mycket tålig och helt tät. Kan utsättas för fett, 
shampoo och kemikalier. Nyansen förändras inte av behandlingen och den kräver inget underhåll. Naturlig matt känsla.  
Underhåll: Tvättbar och tålig mot daglig avtorkning enligt ISO11998. Kräver inget underhåll.  
Undvik: Hårda slag och vassa föremål som kan punktera lacken. 
Använd: Skonsamma tvålar eller shampoo. Tänk miljövänligt! 

	
	
	
	
	

 
 
 
 

Hårdvax Olja Rubio Monocat Pure 
 
Genom sina unika tekniska egenskaper är den miljövänliga hårdvaxoljan mycket effektiv för att behandla golv 

och bänkskivor. Hårdvaxolja impregnerar ClayStone/ Creatina samtidigt som den skapar en skyddande yta. 
 
Utseende/ känsla: Siden matt till halv blank. Färgen mörknar ner betydligt och ger ett naturligt djup. Det ger samma 
effekt som när man oljar natursten. Ljusa nyanser kan upplevas ge en gulaktig ton då oljan innehåller linolja. För bästa 
resultat rekommenderas blandningar från minst 0.5 % svart pigment.   
Fördelar: Oljan tränger ner i materialet på djupet och skapar en väldigt tålig yta.  
Underhåll: Rengör ytan vid behov med Rubio Monocoat Soap som även ger ett extra skydd. Det är viktigt att du 
använder rätt medel för städning så att du inte torkar ut din oljade yta genom att använda fel rengöringsmedel. Vid högt 
slitage underhållsbehandla ytan med Rubio Monocoat Oil Plus. 
Undvik: Starka kemikalier. 
Använd: Skonsamma rengöringsmedel. Tänk miljövänligt! 
 
 
 

Perfect Seal 
 

Den mest effektiva ytbehandlingen. Denna 2-komponent lack av högsta kvalitet är nästan luktfri, lätt att 
applicera och snabb torkande. Tack vare att PerfectSeal inte gulnar och är osynlig är det lätt att styra det 

slutliga resultatet. Lacken är mycket tålig även mot kemikalier 
 

Utseende: Hel Matt. Behandlingen kan kompletteras med PerfecWax för en glansigare yta. 
Fördelar:  Ej känslig för UV strålningar och gulnar inte. Ytan blir mycket tålig och helt tät. Kan utsättas för fett, 
shampoo och kemikalier. Nyansen förändras inte av behandlingen och den kräver inget underhåll. Naturlig matt känsla.  
Underhåll: Tvättbar och tålig mot daglig avtorkning enligt ISO11998. Kräver inget underhåll.  
Undvik: Hårda slag och vassa föremål som kan punktera lacken. 
Använd: Skonsamma tvålar eller shampoo. Tänk miljövänligt!	

 
	

	



 

 

	
	

 
 
 
 

Perfect Soap 
	

Olivsåpan är en vatten och smutsavstötande ytbehandling baserad på naturlig olivtvål.  
Den skyddar från lättare fläckar och vattenstänk. 

 
Utseende/ känsla: Naturlig. Ytan blir obetydlig mörkare.  
Fördelar: Helt miljövänligt. Materialen behåller sitt naturliga utseende och känsla. 
Underhåll: Ingen. Behandlingen är hel tillräcklig som skydd på ej hårt utsatta ytor som väggar.  
Undvik: Starka kemikalier. Stänk av vin, saft, fett, mm torkas omgående. 
 
Behandlingen kan kompletteras med vax för en mer tålig och glansigare yta. 
 
 

 
Perfect Protect 

	
Perfect Protect är ett miljövänligt skyddande impregneringsmedel  

för olika typer av ytor, ute och inne.  
Den skyddar effektivt mot fläckar och samtidigt låter den behandlade ytan andas. 

 
Utseende: Naturlig och helt osynligt. 
Fördelar: Miljövänligt. Materialen behåller sitt naturliga utseende och känsla. 
Underhåll: Ingen. Behandlingen är hel tillräcklig som skydd på ej hårt utsatta ytor. 
Undvik: Starka kemikalier. Stänk av vin, saft, fett, mm torkas omgående. 
 
Behandlingen kan kompletteras med vax för en mer tålig och glansigare yta. 
	


