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Varning: 
1. Gå inte på golvet under torktiden. Vänta 
ett dygn efter appliceringen av det sista 
lagret.
2. Applicera aldrig på terrakottagolv eller 
blanka ytor.
3. Använd Fila Dewax när appliceringen 
inte är tillfredsställande och när det behövs 
en fullständig djuprengöring.

Spädes ej: Klart för användning.

Applicering:   
1. Applicera ett jämnt och täckande lager 

FilaWet med pensel.
2. Upprepa proceduren med samma tillvä-

gagångssätt efter ett dygn.
3. Mycket absorberande material kan 

kräva ett tredje lager för att uppnå 
önskad våteffekt.

Underhåll: FilaCleaner-lösning. Applicera 
produkten vartannat år på de ytor som 
utsätts mest för väder och vind.

FilaWet

En liter av produkten räcker till:
10 - 20 m2

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Trögflytande klar vätska
Lukt: Typisk lukt av aromatiskt lösningsmedel
Densitet: 0,894 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.

ETIKETT
Symbol
Andreaskors - Miljöfarligt.
Riskfraser
Brandfarligt. Irriterar andningsorga-
nen. Giftigt för vattenorganismer. Kan orsaka skadliga långtid-
seffekter i vattenmiljön. Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring. 
Upprepad kontakt kan orsaka torr hud och hudsprickor. Inandning 
av ångorna kan orsaka sömnighet och yrsel.
Skyddsfraser
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker 
och djurfoder. Hantera och öppna behållaren försiktigt. Häll inte ut 
resterna i avloppet. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta 
genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Skräpa inte 
ned i naturen. Se aktuella säkerhetsanvisningar och säkerhetsdatabla-
det. Innehåller: Lätt aromatisk solventnafta (råbensin).
I enlighet med italiensk lag 161/06: Kategori: Bindande primer (härdande).
EU-gränsvärde (kat. 1/h): 750 g/l (2007). Denna produkt innehåller max. 
735 g/l.

VARNINGAR
• Vädra lokalen vid applicering inomhus.
• Applicera inte på mycket varma ytor.

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

SAMMANSÄTTNING
Syntetiska hartser utspädda i aromatiserat och kolväte-
baserat lösningsmedel.

HARMFUL 

Ger en våteffekt som ökar med anta-
let applicerade lager.
Godkänt för användning i kontakt 
med livsmedel.
Gulnar inte oavsett användningsmiljö 
och ålder.
Flagnar inte av.

Ger en snygg våteffekt på ytor med 
grov ytbehandling (antikbehandlad, blä-
strad, flammad o.s.v.).
Skyddar materialet mot vatten och olja.
Lämpligt för applicering på bänk- och 
bordsskivor av antikbehandlad marmor 
i badrum och kök.
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DANGEROUS FOR  
THE ENVIRONMENT 

“Drygheten är vägledande och beräknad för ett lager”

HÄRDANDE FLÄCKSKYDDSMEDEL MED VÅTEFFEKT

NATURSTEN OCH 
AGGLOMERAT MED 

MATT YTA

DRYGHET

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


