FILAMATT

VOKS MED NATURLIG MAT EFFEKT

TERRACOTTA
KLINKER
MAT MAMORSPLIT

ANVENDELSESOMRÅDE
Til beskyttelse og vedligeholdelse af gulve
af terracotta, klinker, antik marmor og mat
natursten.
Den ideelle finish efter behandling med et
vandbaseret beskyttelsesmiddel.
Ideel på indendørs vægge af mursten
og natursten til at forhindre aftørring af
overfladen.

BRUG

FORDELENE
Giver et naturligt look.
Meget koncentreret: Kan anvendes i
forskellige blandingsforhold afhængigt
af behov.
Ved polering opnås satin ”look”.
Kan fjernes fuldstændigt.
Har en enestående udglattende virkning.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:

Pakker

Dunke med 1 liter: kasser med 12 stk.
Dunke med 5 liter: kasser med 4 stk.
ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
• Opbevares ved rumtemperatur, dunken tåler ikke
frost.
TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en
temperatur på 10-30 °C.

Terracotta
Sten

30 m²
30/40 m²

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”
MÆRKNING
Der kræves ingen særlig mærkning vedrørende risici
og sikkerhed, idet produktet ikke klassificeres som
farligt i den gældende lovgivning.
Sikkerhedsdatablad fås på efterspørgsel til
profesionelle brugere.

INDHOLD
Vandemulsion med fast voks og polymerer tilsat
matterende middel og andre egnede additiver.

Til beskyttelse af gulve og vægge:
Fortynd lidt FILAMATT for at gøre det mere flydende
og for at lette påføringen, ved at tilføje et glas vand pr.
liter af produktet. Påfør på en tør og ren overflade, med
poleruld til voks eller klud (pensel til vægge), et jævnt lag
FILAMATT.
Vent til det er helt tørt (ca. en time) og påfør derefter
yderligere et lag på tværs i forhold til det første lag.
Når det er tørt (ca. en halv time), kan gulvet betrædes.
Hvis du ønsker lidt mere blankhed, kan du påføre med
poleruld eller med polermaskine. På terracotta og sten
med stor absorberingsevne (f.eks pietra serena-sten,
ru kvartsit) anbefales det forudgående at påføre et
imprægneringslag, som f.eks. FILAFOB eller FILAW68.
Til vedligeholdelse:
Fornyelse af finish (hver 2-3 måneder): Efter
rengøring af overfladen med en fortyndet opløsning
af FILACLEANER (1:200), påføres FILAMATT ved at
fortynde 500 ml. af produktet i 5 liter vand. Når det er
tørt, kan gulvet betrædes. Gendannelse af beskyttelsen
(1 gang årligt): Påfør voks, der er let fortyndet (200 ml
vand pr. liter af produktet.) Med poleruld til voks, klud
eller andet redskab Når det er tørt, kan gulvet betrædes.
Til antistøvbehandling: Påfør på en tør overflade med
pensel et jævnt lag af rent produkt FILAMATT. Efter ca.
en time er den behandlede overflade tør.
Advarsel:
Produktet kan fjernes ved brug af det specifikke
vandbaserede rensemiddel til voks FILAPS87. Er
ikke velegnet i vådrum og brusenicher. Produktet kan
ændre materialets æstetiske udseende. Afprøv på
forhånd på en lille del af overfladen.
TEKNISKE KARAKTERISTIKA
Udseende: væske
Farve: mælkehvid
Lugt: blomster
Densitet: 1,004 kg/liter
pH: 8,9
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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