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ETIKETT
Symbol
Andreaskors
Riskfraser
Brandfarligt. Skadligt för vattenorganismer. Kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Farligt: Kan ge lung-
skador vid förtäring. Upprepad kontakt kan orsaka torr 
hud och hudsprickor. 
Skyddsfraser
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsme-
del, drycker och djurfoder. Vid brandsläckning, använd 
jord, sand, brandsläckningspulver eller -skum. Vid förtäring, 
framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa 
denna förpackning eller etiketten.
Innehåller: Avaromatiserad mineralterpentin (lacknafta).

En liter av produkten räcker till:
Natursten med blank yta        30-50 m²

Natursten med obearbetad yta 15-25 m² 

HARMFUL 

Fila StonePlus

Ger en uppfräschning av färgen oav-
sett ytbehandling.
För användning såväl inom- som 
utomhus.
Gulnar inte. UV-beständigt. Ger ett 
långvarigt skydd.
Extremt drygt.
Eliminerar porigheten hos granit.
Bildar ingen film på ytan.
Godkänt för användning i kontakt 
med livsmedel.

Skyddar och tar fram originalfärgen hos 
natursten med blank, polerad, obearbe-
tad och antikbehandlad yta.
Tränger ned i materialet och skyddar 
mot vatten- och oljefläckar.
Lämpligt för fönsterbänkar, bänkskivor, 
rosettfönster och utsmyckningar. Kan 
användas såväl inom- som utomhus.

Spädes ej: Klart för användning

Applicering:   
1. Applicera Fila StonePlus med pensel, 

svamp eller annat lämpligt redskap. 
Appliceringsytan ska vara torr och ren.

2. Bona med en svamp eller trasa, så att 
produkten tränger in ordentligt i materia-
let. Ta bort produktöverskottet.

3. Ytan kan beträdas redan efter 8 timmar.
4. Om du önskar en högre glans kan du 

göra ytterligare appliceringar av produ-
kten med minst 8 timmars mellanrum.

Underhåll: FilaCleaner-lösning.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Ofärgat
Lukt: Svag lukt av kolvätebaserat lösningsmedel
Densitet: 0,900 kg/liter
Antändningspunkt: 40 °C

Denna information är resultatet av vår uppdaterade teknis-
ka kunskap, kontinuerlig forskning och laboratorietester. Det 
finns faktorer som vi inte kan påverka. Våra anvisningar ska 
därför alltid åtföljas av undersökningar, test och kontroller 
vid appliceringen. Fila frånsäger sig allt ansvar vid felaktig 
användning av produkterna.

VARNINGAR
Produkten innehåller lösningsmedel. Vädra lokalen 
vid applicering inomhus. Förvara produkten torrt och 
svalt.

Förvaringstemperatur: 0 - 30 °C
Produkten ska appliceras när materialet har en tempe-
ratur på 5° - 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Blandning av siloxanbaserade föreningar utspädda i ava-
romatiserat och kolvätebaserat lösningsmedel.
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Skiffer med rå yta som har 
behandlats (till vänster) 
eller inte har behandlats (till 
höger) med Fila StonePlus. 
Det framgår tydligt hur även 
mörka färger fräschas upp.

Fila StonePlus tar fram den 
naturliga färgen även hos 
flammad granit.

Fila StonePlus ger utmärkt 
resultat på antikbehan-
dlad Verde Alpi marmor. 
Materialet framhävs på ett 
helt nytt sätt.

Fila StonePlus används med 
fördel på rosa marmor med 
blank yta. Skuggningar och 
ådringar får nytt liv.

“Drygheten är vägledande och beräknad för ett lager”

Varning!
När naturstenen väl har behandlats med 
Fila StonePlus går det inte att få tillba-
ka dess ursprungliga utseende. Testa 
produkten på en liten bit av ytan före 
användning.

UPPFRÄSCHANDE FLÄCKSKYDDSMEDEL FÖR NATURSTEN

NATURSTEN OCH 
AGGLOMERAT MED 
BLANK YTA

NATURSTEN OCH 
AGGLOMERAT MED 
MATT YTA

DRYGHET

Förpackningar
250 ml dunkar: Kartonger med 12 stycken.
1 liters dunkar: Kartonger med 12 stycken.
5 liters dunkar: Kartonger med 4 stycken.


