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VALOKUVA: kiitämme Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.:ta. 

Pakkaukset
Tölkki (500 ml): pakkauksessa 12 kappaletta. 

KOOSTUMUS
Seos silikonipohjaisia hartseja aromaatittomassa 
hiilivetyliuottimessa.  

HUOMIO
Tuote on liuotinpohjainen, suositellaan tuulettamaan 
tila hyvin tuotteen käytön aikana.
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.

MERKINNÄT
Huomiosanat: Vaara
Vaaralausekkeet:
Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa 
nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa 
aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva 
altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Turvalausekkeet:
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä 
pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta 
pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 
Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä 
suojakäsineet ja silmien / kasvonsuojain. JOS 
KEMIKAALIA ON NIELTY: ota välittömästi 
yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / 
lääkäriin. Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten/
alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten 
mukaisesti. Sisältää: De-aromatized mineral turpentine.

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: neste
Väri: väritön
Haju: tyypillinen hiilivetyliuottimen haju
Tiheys: 0,851 kg/litra
Leimahdus: > 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.
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FILASTOP DIRT
SUOJA-AINE LIKAA VASTAAN

 STRUKTUROITU 
PORCELLANATO
 NATURAPINTAINEN 
PORCELLANATO
 HIOTTU  
PORCELLANATO

Ei laimennusta: Tuote on käyttövalmista.

Turvallisuusohjeet 
Käyttö asennuksen jälkeen uudella pinnalla: 
1. Pese lattia hyvin DETERDEK-tuotteella 
(sementtisaumat) tai FILACR10-tuotteella 
(epoksilaastisaumat). 
2. Levitä FILASTOP DIRT-tuotetta kuivalle 
ja puhtaalle lattialle sen saumoihin ja itse 
materiaalille lastalla tai muulla sopivalla välineellä. 
Asiantuntijan suositus: 
Tuotteen riittoisuus huomioiden, levitä 2-3 
neliömetrin käsittelyä varten tarvittava määrä 
tuotetta kerrallaan.
3 .  H ie ro  p in taa  pape r ipyyhkee l l ä  t a i 
valkolaikkaisella lattianhoitokoneella.
4. Alle 10 minuutin kuluessa poista kokonaan 
tuotteen mahdol l iset yl i jäämät käsin tai 
lattianhoitokoneella käyttäen mikrokuituliinaa.
5. Vähintään 12 tunnin kuluttua, ennen kuin 
kävellään käsitellyllä pinnalla, poista mahdolliset 
tuotejäämät puhtaalla mikrokuituliinalla. 
Asennus käytössä olevalle pinnalle:
1. Pese lattia tuotteella FILAPS87 ja/tai tuotteella 
DETERDEK.
2. Levitä kuivalle pinnalle tuotetta FILASTOP 
DIRT noudattaen yllä kuvattuja ohjeita.

 Antaa pitkäaikaisen suojan
 Soveltuu ulko- ja sisätiloihin
 Erittäin riittoisaa
 Ei muuta materiaalin alkuperäistä 
liukkausastetta (kokeet suoritettu 
B.C.R.A.- ja ASTMC 1028-2007 
-menetelmillä).

 Ei aikaansaa pintakalvoa
 Kestää UV-säteitä eikä kellastu

 Helpottaa ja nopeuttaa pintojen 
puhdistusta ja hygieniaa

 Parantaa materiaalin kestävyyttä likaa 
vastaan

 Säilyttää pitkään materiaalin alkuperäisen 
ulkonäön

Yhdellä litralla tuotetta käsittelen:

Strukturoitu, natura-pintainen, 
hiottu porcellanato: enintään 70 m2

Riittoisuus on suuntaa antava, sillä tarkoitetaan yhtä käsittelykertaa ja 
se vaihtelee materiaalin ominaisuuksien mukaan.

RIITTOISUUS 

Varoitus: 
Tuote voi kirkastaa materiaalin tai saumojen väriä. 
Tarkista tulos ensin pieneltä alueelta. 
Tuuleta tilaa käytön aikana. Älä käytä hierretylle 
mattapintaiselle porcellanatolle.  


