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Spädes ej: Klart för användning.

Applicering inomhus: 
1. Applicera med pensel eller ylletrasa för 

polering på helt rent golv. Är vattenba-
serat och klarar kvarstående fukt. Kan 
därför appliceras få dagar efter den inle-
dande rengöringen. 

2. Vänta 4 timmar och applicera därefter 
två lager av ett flytande bonvax som har 
valts utifrån det utseende som du vill 
uppnå. 

Applicering utomhus: 
Impregnering av en yta utomhus erfordrar 
två lager.
Använd inte bonvax efteråt.

Underhåll: 
FilaCleaner-lösning. 

FLÄCKSKYDDSMEDEL FÖR TERRAKOTTA OCH NATURSTEN

Fila W68

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

En liter av produkten räcker till: 
Terrakotta            10/20 m2

Natursten            10/20 m2

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Gulaktig klar vätska
Lukt: Alkohol
Densitet: 1.010 kg/l
pH: 4.6

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, tester och kontroller 
vid appliceringen.
Fila frånsäger sig allt ansvar vid felaktig användning av 
produkterna

ETIKETT
Det krävs varken etikett eller risk- och skyddsfraser 
eftersom produkten inte är klassad som farlig enligt 
gällande standard.
I enlighet med italiensk lag 161/06:
Kategori: Bindande primer (vattenavvisande). 
EU-gränsvärde (kat. 1/i): 30 g/l (2010)
Denna produkt innehåller max. 28 g/l

VARNINGAR
• Skydda produkten mot frost. Förvaras i rumstem-
peratur.
Förvaringstemperatur: 5 - 30 °C
Produkten ska appliceras när materialet har en tempe-
ratur på 10 - 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Vattenburna organiska hartser

Naturlig effekt: Förändrar inte utseendet.
Vattenbaserat: Mer miljövänlig behandling 
och avsevärt minskad arbetstid eftersom 
produkten även kan appliceras på ytor 
med kvarstående fukt.
Bildar ingen film på ytan.
Ändrar inte på terrakottans frostbestän-
dighet.
Testat av Centro Ceramico 
(Keramikrådet) i Bologna.
Idealiskt även för betongytor.

Impregnerar och skyddar absorberande 
material såsom natursten med obear-
betad yta, terrakotta och betong mot 
oljebaserad smuts.
Minskar materialets absorption anmär-
kningsvärt utan att förändra utseendet.
Lämpligt för golv såväl inom- som 
utomhus.
Används på golv inomhus som fläck-
skyddsmedel före vaxning.

Drygheten är vägledande och beräknad för ett lager.
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