FILASTONE PLUS

TERPENTINBASERET BESKYTTELSESMIDDEL TIL FARVEFREMHÆVNING

STEN OG
MARMORSPLIT
MARMOR
GRANIT

ANVENDELSESOMRÅDE
Beskytter og fremhæver den originale farve
på blanke, glatte, rå og antikbehandlede
natursten.
Trænger dybt ned i materialet og beskytter
det mod vand- og olieholdige pletter og
snavs.
Ideelt til vindueskarme, bordplader,
rosetter og dekorationer.
Perfekt til inden- og udendørs brug.

BRUG

FORDELENE
Opfrisker farverne på alle former for
finish.
Til inden- og udendørs brug.
Gulner ikke, tåler UV-stråler og beskytter
i lang tid.
Lang rækkeevne.
Fjerner ujævnheder i granit.
Danner ikke overfladefilm.
Certificeret som ”egnet til kontakt med
fødevarer”.

Skal ikke fortyndes: klart til brug.
Påføring:
1. Påfør FILASTONE PLUS på tørt og rent
materiale, med en pensel, en svamp eller et
andet redskab.
2. Gnid under påføring ved hjælp af en pensel,
en svamp eller klud for at hjælpe produktet
med at trænge ind og fjern det overskydende
produkt helt.
3. Efter ca. otte timer kan overfladen betrædes.
4. For at opnå en større toning, skal der påføres
flere lag af produktet mindst 8 timer efter
hinanden.
Vedligeholdelse:
fortyndet FILACLEANER.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:

Pakker

Dunke med 1 liter: kasser med 6 stk.
Dunke med 5 liter: kasser med 4 stk.
ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
• Brugen af en stor børste er tilladt, hvis materialet
er intakt i alle dets dele.
TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 0°-30° C
Produktet skal påføres på materiale med en
temperatur på 5-30 °C.
INDHOLD
Blanding af naturlige silikoneforbindelser opløst i
kulbrintebaseret dearomatiseret opløsningsmiddel.

Blanke sten

30/50m²

Rå sten

15/25m²

“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. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
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, varme overflader, gnister, åben ild og
andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold
beholderen tæt lukket. Bær beskyttelseshandsker
og øjen / ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE
AF INDTAGELSE: ring omgående til en
GIFTINFORMATION / læge. Indholdet /
beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med lokale/regionale/nationale/internationale
regler. Indeholder: De-aromatized mineral
turpentine BUTYLALKOHOL ETHYLBENZEN.

Advarsel:
Når stenen er behandlet med FILASTONE PLUS,
kan stenen ikke vende tilbage til sin oprindelige
tilstand: Test toningseffekten på et lille stykke.
På nogle materialer, der er lagt udenfor,
anbefales det at påføre produktet en gang om år
for at bevare en optimal genopfriskende æstetisk
effekt.
Produktet beskytter ikke marmor og kalksten
mod syreangreb. Påfør ikke produktet udendørs,
hvis der forventes regn snarligt.
TEKNISKE KARAKTERISTIKA
Udseende: transparent væske
Farve: farveløst
Lugt: typisk for opløsningsmiddel
Densitet: 0,874 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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