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FILAMP90 ECO PLUS
HIILIVETYLIUOTTEETON TAHRASUOJA-AINE

KIILLOTETTU 
PORCELLANATO
MARMORI
GRANIITTI
LUONNONKIVI

Ei laimennusta: käyttövalmista.

Käyttö: 
Luonnonkiville mattahiotulla viimeistelyllä: 
levitä kuiville ja puhtaille pinnoille tuotetta FILAMP90 ECO 
PLUS peittäen materiaali kokonaan pensselillä tai lastalla 
sekä huolehtien siitä, että imeytymättömät tuoteylijäämät 
poistetaan kokonaan liinalla tai talouspaperilla. 

Luonnonkiville kiiltävällä viimeistelyllä: 
levitä tasainen kerros tuotetta FILAMP90 ECO PLUS 
kuiville ja puhtaille pinnoille pensselillä tai lastalla. Käsittele 
10 minuutin kuluttua liinalla tai talouspaperilla, joka on 
kostutettu samalla tuotteella, tuotteen tasoittamiseksi tai 
imeytymättömien ylimääräisten jäämien poistamiseksi.  
Hiero hyvin, jotta tuote imeytyy syvälle ja voit poistaa 
jäämät helpommin. 

Kiillotetulle gres porcellanatolle ja koville kiiltäville 
marmoreille: 
suositellaan poistamaan ylijäämät 4 tunnin kuluttua 
levityksestä menetelmällä, joka kuvattiin aiemmin 
kiillotetuille materiaaleille.

Asiantuntijan suositus: 
Huol tova iheessa luonnonk iv ien,  tekok iv ien ja 
sementt i laattojen tapauksessa voidaan levittää 
viimeistelyvahaa materiaalin ja halutun vaikutelman mukaan 
(FILAMATT, FILASATIN).

 Tuotteessa on vain vähän VOC-päästöjä: 
päästöluokka EC1 Plus (GEV Emicode).

 Tukee LEED-pisteiden saantia.
 Ei sisällä hiilivetyliuottimia: ekologinen 
käsittely.

 Vesipohjaisena sietää jäämäkosteutta ja 
siten sen levitys voidaan suorittaa jo 24-48 
tunnin kuluttua käyttöönottopuhdistuksesta 
nopeuttaen siten käsittelyä.

 Levitys yhteen kerrokseen levittämällä ja 
työstämällä tuotetta pintaa hieroen, kunnes 
tuote on kokonaan imeytynyt.

 Ei muodosta kalvoa eikä kellastu.
 Sopii hyvin suojaamaan pöytiä ja tasoja 
kylpyhuoneissa sekä keittiöissä.

 Tuote on testattu ja se “soveltuu suoraan 
kosketukseen elintarvikkeiden kanssa”.

 Pinnalla voidaan kävellä vain 4 tunnin kuluttua.

 Tahrasuoja luonnonmukaisella 
vaikutuksella.

 Erinomainen ekologinen suoja tahroja 
vastaan materiaaleille kuten porcellanato, 
luonnonkivi, marmori ja graniitti erilaisilla 
pinnoilla (kiiltävä, patinoitu, harjattu, hiottu 
matta).

 Vähentää materiaalin huokoisuutta 
muuttamatta sen esteettistä ulkonäköä.

 Kyllästää, suojaa ja helpottaa puhdistusta.
 Sopii erittäin hyvin myös saumoille, 
antiikkikeramiikalle, valumarmorille, 
hautakiville.

 Soveltuu myös sementtilaattojen ja 
tekokivien käsittelyyn.

Yhdellä litralla tuotetta käsittelen:

Kiillotettu porcellanato                        30-40 m²

Marmori/Graniitti - kiillotettu        20-30 m²

Mattahiottu kivi    10-20 m²

“Riittoisuudet ovat suuntaa antavia ja yhtä käsittelykertaa varten”

RIITTOISUUS 

Pakkaukset
Pullo (250 ml): pakkauksessa 12 kappaletta. 
Kanisteri (1 litra): pakkauksessa 6 kappaletta.
Kanisteri (5 litraa): pakkauksessa 4 kappaletta.

HUOMIO
• Säilytä lasten ulottumattomissa.  
• Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen. 
• Käsittelyä varten ulkotilan lattian asennustyön on oltava 

suoritettu kaikkien sääntöjen mukaisesti ja siten sen on 
noudatettava kaikkia vaatimuksia, esimerkiksi: oikea 
kaltevuus, liikuntasaumojen kunnollinen toteutus, täydellinen 
eristys maapohjasta, materiaalin pakkasenkestävyys.  

• Tuuleta tila hyvin tuotteen käytön ja kuivaamisen aikana. 
• Ei suojaa marmoria eikä kalkkipohjaisia kiviä happohyökkäyksiltä.

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

KOOSTUMUS
Orgaanisten hartsien dispersio vedessä.
 
 
 
 

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

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: läpinäkyvä neste
Väri: hieman opaloitu
Haju: tyypillinen
Tiheys: 1,004 kg/litra
pH: 9,9

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: 
Ennen tuotteen käyttöä suositellaan tarkistamaan 
mahdolliset värimuutokset pienellä alueella. 
Älä käytä tuotetta ulkotiloissa, jos on odotettavissa 
sadetta.    

EDUTMIHIN SE SOPII MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN
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HIILIVETYLIUOTTEETON
TUKEE LEED®-PISTEIDEN SAANTIA


