FILAFOB

TERPENTINBASERET PLETBESKYTTELSESMIDDEL TIL MATTE OVERFLADER

TERRACOTTA
KLINKER
CEMENT
MATTE NATURSTEN

ANVENDELSESOMRÅDE
Pletbeskyttelsesmiddel til inden- og
udendørs brug.
Basisbeskyttelsesmiddel inden voksning
af indendørs overflader med rustik eller
kløvet forarbejdning.
Ideel til behandling af cementblandinger og
cementfliser.
Naturlig åndbar beskyttelseseffekt.

BRUG

FORDELENE
Ændrer ikke farven og udseendet.
Danner ikke overfladefilm.
Påvirker ikke terracottaens
frostsikkerhed.
Certificeret som ”egnet til kontakt med
fødevarer”.
Enestående på rustikslebet terracotta og
antik marmor.
Ideel til brug i nærheden af køkkener,
grill og indkørsler, hvor der holder biler.

Skal ikke fortyndes: klart til brug.
Påføring:
Til udendørs brug: Påfør et lag vandafvisende
produkt (FILAES82, hvis det drejer sig om overflader
i terracotta, eller HYDROREP på natursten) på et tørt
og rent gulv. Vent til det er helt tørt (ca. 24 timer),
påfør derefter ufortyndet FILAFOB med pensel og
gennemvæd også fugerne grundigt. Vent 24 timer,
inden gulvet betrædes.
Til indendørs brug: Påfør, på tør og ren overflade,
ufortyndet FILAFOB med pensel og gennemvæd
også fugerne grundigt. Vent 24 timer, inden gulvet
betrædes. Fuldfør behandlingen med egnet voks til
den specifikke overflade (f.eks. FILAMATT - naturlig
effekt, FILASATIN - satin “look”, FILALONGLIFE blank effekt).
Vedligeholdelse: fortyndet FILACLEANER.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:

Pakker

Dunke med 1 liter: kasser med 6 stk.
ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
• Udluft rummet, hvis det anvendes på indvendige overflader.
• Brugen af __en stor børste er tilladt, hvis materialet er intakt i alle dets dele.
• For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksmæssig
måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af
hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekt isolering af jorden,
bekræftet frostbestandighed af materialet.
Produktet beskytter ikke marmor og kalksten mod syreangreb.
TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 0°-30° C
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.
INDHOLD
Blanding af syntetiske resiner opløst i kulbrintebaseret dearomatiseret
opløsningsmiddel.
Ifølge lovdekret 161/06
Klæbende primer (vandafvisende). EU-grænseværdi for dette produkt (kat:
1/h): 750 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 57,99 g/l.

Sten

10/20 m²

Terracotta rustik, blank imprunetino

15/20 m²

Terracotta håndlavet, spansk, flade tagsten, mursten

5/10 m²

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”
MÆRKNING
Signalord: Fare
Faresætninger:
Brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer
i luftvejene.
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for
vandlevende organismer. Gentagen kontakt kan
give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætninger:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring
da beholderen eller etiketten. Opbevares
utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme /
gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt. Bær
beskyttelseshandsker / -tøj og øjen / ansigtsbeskyttelse.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en
GIFTINFORMATION eller en læge. Indholdet / beholderen
bortskaffes i henhold til officielle forskrifter Indeholder:
ISOALCANI C10-C12

Advarsel:
Påfør aldrig FILAFOB på en overflade, der allerede
voksbehandlede overflader. Påfør ikke FILAFOB på
døgnets varmeste timer om sommeren.
Afprøv produktet på et lille område af overfladen for at
kontrollere for farveændringer.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn
snarligt.
TEKNISKE KARAKTERISTIKA
Udseende: væske
Farve: gennemsigtigt og lugtfrit
Lugt: typisk for kulbrintebaseret opløsningsmiddel
Densitet: 0,763 kg/liter
Flammepunkt: 40 °C
Disse oplysninger er resultatet af vores seneste
tekniske kendskab og understøttes af konstant
forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog
faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de
vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden
selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller.
Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug
af produkterne.
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