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FUGAPROOF
SAUMOJEN SUOJA-AINE

SEMENTTIPOHJAISET 
SAUMAT, MYÖS 
LISÄAINEISTETUT

Ei laimennusta: Tuote on käyttövalmista.

Käyttöohjeet 
Kuivalle ja puhtaalle pinnalle, ruiskuta suoraan 
FUGAPROOF-tuotetta noin 10-15 cm:n 
etäisyydellä levityskohdasta. Hiero saumaa esim. 
sienellä, jotta suoja-aine imeytyy hyvin. 
Alle 5 minuutin kuluessa poista kokonaan 
tuotteen mahdolliset ylijäämät talouspaperilla tai 
puhtaalla liinalla. Käsittele pieniä alueita kerrallaan 
(1 m2). 
Noin 4 tunnin kuluttua pinnalla voidaan liikkua. 
Pinnalle mahdolliset jääneet tuotejäämät voidaan 
poistaa FILACLEANER-tuotteella, joka on 
laimennettu suhteessa 1:30.  

 Ekologinen tuote: vesipohjainen
 Käyttövalmista ja helppoa levittää
 Turvallinen ja varmakäyttöinen spray-
suutin

 Ei sisällä VOC-yhdisteitä: 
ympäristöystävällinen käsittely

 Ei muuta saumojen alkuperäistä väriä
 Hajuton
 Vesipohjainen teknologia: vähentää 
huomattavasti käsittelyaikoja

 Soveltuu myös vielä hieman kosteille 
pinnoille

 Suojaa ja puhdistaa sementtipohjaiset 
saumat

 Helpottaa lian poistamista ja 
tavanomaista puhdistusta

 Vähentää veden ja tahrojen imeitymistä 
sauman pintaan.

  

EDUTMIHIN SE SOPII MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

Yhdellä litralla tuotetta käsittelen:

enintään 600 juoksumetriä

Riittoisuus on suuntaa antava ja sillä tarkoitetaan 
materiaalin yhtä käsittelykertaa

RIITTOISUUS 

Pakkaukset
Pullo (500ml) sumuttimen kanssa: 
laatikossa 12 kappaletta. 

HUOMIO
• Säilytä lasten ulottumattomissa.  
• Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön 

jälkeen. 
• Tuote suojattava jäätymiseltä.

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

KOOSTUMUS
Orgaanisten hartsien dispersio vedessä.

MERKINNÄT
Ei  vaadi ta  merk intö jä  e ikä vaara-  ja 
turvalausekkeita, koska tuotetta ei ole luokiteltu 
vaaralliseksi voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan.
Italian lain tasoisen asetuksen 161/06 
mukaisesti:
Luokka:  poh justusa ineet 
(vettähylkivät).
EY:n raja-arvo (Luokka: 1/h): 30 g/l (2010).
Tämä tuote sisältää korkeintaan 0 g/l.                      

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: neste
Väri: läpinäkyvä vaaleankeltainen
Haju: alkoholi
Tiheys: 1,010 kg/litra
pH: 4,6

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen 
tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat 
jatkuvat tutkimukset sekä laboratoriokokeet. 
K u i t e n k i n  m e i d ä n  v a i k u t u s v a l l a s t a 
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 
Älä kastele pintaa seuraavien 24 tunnin kuluessa. 
Älä käytä tuotet ta  u lkot i lo issa,  jos on 
odotettavissa sadetta.
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