
27

I detergenti FILA puliscono tutte le super
fici con tutta l’efficacia e la delicatezza 
che serve.

Rimuovono residui di cantiere, efflore
scenze, ossidazioni vecchi trattamenti e 
ogni tipo di macchie: oleose, grasse, 
organiche, colorate. Senza alcun limite. 
Sono semplici da usare, rispettosi di chi li 
usa, delicati sui materiali. Lasciano un gra
devole profumo e soprattutto garantisco
no sempre la massima efficacia. 

Mai più sporco impossibile.

up
dat

ed
 to

 J
ul

y 
20

12

T E C H N I C A Linformation
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FILAMATT
SUOJAVAHA LUONNONMUKAISELLA ULKONÄÖLLÄ

TERRAKOTTA
KLINKKERI
KIVI JA 
AGGLOMERAATIT - 
KIILLOTTAMATTOMAT

Lattioiden ja seinien suojausta varten 
Laimenna hieman tuotetta FILAMATT , jotta siitä tulee 
juoksevampaa ja jolloin sen levittäminen on helpompaa 
lisäten lasillisen vettä litraan tuotetta. Levitä kuiville ja 
puhtaille pinnoille lastalla tai liinalla (pensselillä seinille) 
yksi tasainen kerros tuotetta FILAMATT.
Odota, kunnes tuote kuivaa kokonaan (noin tunti) ja 
levitä sitten toinen kerros ristikkäisesti ensimmäiseen 
verrattuna. Kuivumisen jälkeen (noin tunnin kuluttua) 
lattialla voidaan kävellä. Jos halutaan hieman kiiltävämpi 
lopputulos, voidaan kiillottaa liinalla tai kiillotuskoneella. 
Terrakotalle sekä huokoisille kiville (esim. käsittelemätön 
kvartsiitti tai Serena-kivi) suositellaan levittämään 
etukäteen suoja-ainekerros kuten FILAFOB o FILAW68. 
Käsittelyä varten: 
Viimeistelyn palautus (joka 2-3 kuukausi): puhdistettuasi 
pinnan laimennetulla FILACLEANER -liuoksella (1:200), 
levitä tuotetta FILAMATT laimentaen 500 ml tuotetta 5 
litraan vettä. Kun lattia on kuivunut, sillä voidaan kävellä. 
Suojauksen palautus (1 kerran vuodessa): levitä hieman 
laimennettua vahaa (200 ml vettä litraan tuotetta) lastalla, 
liinalla tai muulla välineellä. Kuivumisen jälkeen lattialla 
voidaan kävellä. 
    
   

 Aikaansaa luonnonmukaisen ulkonäön.
 Vahva tiiviste: voidaan laimentaa eri 
suhteilla tarpeen mukaan.

 Kiillotettuna antaa satinoidun 
vaikutelman.

 Kokonaan poistettavissa.
 Koostumukseltaan tehokkaasti leviävä.

 Ylläpitokäsittelyä ja läpikuultamatonta 
viimeistelyä varten lattiapinnoille kuten 
terrakotta, klinkkeri, myllytetty marmori, 
luonnonkivi.

 Sopiva viimeistely vesipohjaisen suoja-
ainelevityksen jälkeen.

 Sopii hyvin tiilestä tai luonnonkivestä 
valmistetuille sisäseinille, jolla estetään 
pinnan pölyyntyminen.

  

Yhdellä litralla tuotetta käsittelen:

Terrakotta                        30 m²

Kivi        30-40 m²

“Riittoisuudet ovat suuntaa antavia ja yhtä käsittelykertaa varten”

RIITTOISUUS 

Pakkaukset
Kanisteri (1 litra): pakkauksessa 12 kappaletta. 
Kanisteri (5 litraa): pakkauksessa 4 kappaletta.

HUOMIO
• Säilytä lasten ulottumattomissa.  
• Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen. 
• Säilytä pakkaus huoneenlämpötilassa, tuote voi 

jäätyä kanisterissa.  

LÄMPÖTILAT
Varastointilämpötila: 5 - 30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 
10° - 30° C.

KOOSTUMUS
Vesipitoinen emulsio, joka sisältää kovia vahoja ja 
polymeerejä sekä lisäaineena himmennysainetta ja 
muita tarvittavia lisäaineita.
 
 
 
 

MERKINNÄT
Ei vaadita merkintöjä eikä vaara- ja turvalausekkeita, 
koska tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi voimassa 
olevan lainsäädännön mukaan. 

Käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyynnöstä 
ammattimaisille käyttäjille.
 
 
 
 
                       

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: neste
Väri: maidonvalkoinen
Haju: kukkainen
Tiheys: 1,004 kg/litra
pH: 8,9

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen 
tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat jatkuvat tutkimukset 
sekä laboratoriokokeet. Kuitenkin meidän vaikutusvallasta 
riippumattomien tekijöiden vuoksi ehdotetut tiedot vaativat 
aina ja joka tapauksessa, että suoritetaan omakohtaisesti 
tarvittavat kokeet ja tarkastukset. 
Fila ei ota mitään vastuuta tuotteidensa sopimattomasta 
käytöstä.

Varoitus: 
Tuote voidaan poistaa käyttäen erityistä vesipohjaisille 
vahoille sopivaa vahanpoistoainetta FILAPS87. Ei 
suositella käyttämään tuotetta ulkopinnoilla, kosteiden 
sekä jatkuvasti kastuvien tilojen pinnoilla (kylpyhuoneet, 
suihkut).    
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