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FILASTONE PLUS
LIUOTINPOHJAINEN ULKONÄKÖÄ KOROSTAVA SUOJA-AINE

 KIVI JA 
AGGLOMERAATIT
 MARMORI
 GRANIITTI

Ei laimennusta: käyttövalmista.

Käyttö: 
1. Levitä FILASTONE PLUS -suoja-ainetta kuivalle 

ja puhtaalle materiaalille pensselillä, sienellä tai 
muulla välineellä. 

2. Hiero levityksen aikana sienellä tai liinalla, jotta 
tuote imeytyy paremmin ja poistetaan kokonaan 
ylijäämät. 

3. Noin kahdeksan tunnin kuluttua pinnalla voidaan 
kävellä. 

4. Jotta saadaan vielä syvempi väri, levitä tuotetta 
useita kertoja jättäen aina vähintään 8 tuntia eri 
levityskertojen väliin. 

Ylläpitopuhdistus: 
laimennetulla FILACLEANER -liuoksella.

 Aikaansaa väriä korostavan vaikutuksen 
kaikille pinnoille.

 Sisä- ja ulkotiloihin.
 Ei kellastu, kestää UV-säteitä ja suojaus 
kestää pitkään.

 Erittäin riittoisa.
 Peittää graniitin pienet säröt.
 Ei aikaansaa pintakalvoa.
 Sertifioitu soveltuvuudesta suoraan 
kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

 Suojaa ja korostaa kiillotettujen, hiottujen, 
karkeapintaisten ja myllytettyjen 
luonnonkivien alkuperäistä väriä.

 Tunkeutuu syvälle materiaaliin suojaten sitä 
vesi- ja öljyperäisiltä tahroilta ja lialta.

 Sopii hyvin ikkunalaudoille, tasoille ja 
koristekuvioille.

 Sopii erinomaisesti sekä sisälle että ulos.

  

Yhdellä litralla tuotetta käsittelen:

Kiillotetut kivet                        30-50 m²

Käsittelemättömät kivet        15-25 m²

“Riittoisuudet ovat suuntaa antavia ja yhtä käsittelykertaa varten”

RIITTOISUUS 

Pakkaukset
Tölkki (1 litra): pakkauksessa 6 kappaletta.
Kanisteri (5 litraa): pakkauksessa 4 kappaletta.

HUOMIO
• Säilytä lasten ulottumattomissa.  
• Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön 

jälkeen. 
• Lattianhoitokoneen käyttö on sallittu, jos koneisto 

on ehjä kaikilta osiltaan.  

LÄMPÖTILAT
Varastointilämpötila: 0 - 30 °C
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 
5 - 30 °C.

KOOSTUMUS
Seos silikonipohjaisia yhdisteitä aromaatittomassa 
hiilivetyliuottimessa.
 
 
 
 

MERKINNÄT
Huomiosanat: Vaara
Vaaralausekkeet:
Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa 
nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa 
uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi 
aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Turvalausekkeet:
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä 
pakkaus ta i  varoi tuset ikett i .  Säi lytä 
lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, 
kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja 
muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kiel letty. 
Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä suojakäsineet ja 
silmien / kasvonsuojain. JOS KEMIKAALIA 
ON NIELTY:  ota vä l i t tömäst i  yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin. 
Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten/alueellisten/
kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. 
Sisältää: De-aromatized mineral turpentine, 
BUTANOLI, ETYYLIBENTSEENI. 

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: läpinäkyvä neste
Väri: väritön
Haju: liuottimelle tyypillinen
Tiheys: 0,874 kg/litra
Leimahduspiste: 40°C

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: 
Kun on suoritettu käsittely tuotteella FILASTONE 
PLUS, kiveä ei voida palauttaa alkuperäiseen 
tilaan: tarkista pienellä alueella mahdolliset 
värisävymuutokset etukäteen. Tiet y t ulos 
asennetut materiaalit suositellaan käsittelemään 
tuotteella joka vuosi, jotta säilytetään syvä kaunis 
väri. Ei suojaa marmoria eikä kalkkipohjaisia 
kiviä happohyökkäyksiltä. Älä käytä tuotetta 
ulkotiloissa, jos on odotettavissa sadetta.
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