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FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

FILAFOB
LÖSNINGSMEDELSBASERAT FLÄCKBORTTAGNINGSMEDEL  

 terrakotta
 klinker
 Cement
 sten oCH agglomerat

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering
Vid användning utomhus. Applicera först 
ett lager vattenavvisande produkt (FILAES82 
på ytor av terrakotta eller HyDROREP på 
natursten) på torrt och rent golv. Vänta tills 
produkten har torkat fullständigt (cirka 24 
timmar). Stryk sedan ut outspädd FILAFOb 
med en bred pensel och applicera rikligt 
med produkt i fogarna. Vänta 24 timmar 
innan du går över golvet. 
Vid användning inomhus. På torra och 
rena ytor, stryk ut outspädd FILAFOb med 
en bred pensel och applicera rikligt med 
produkt i fogarna. Vänta 24 timmar innan du 
går över golvet. Avsluta behandlingen med 
ett mer lämpligt vax för den specifika ytan 
(t.ex. FILAMATT - naturlig effekt, FILASATIN 
- matt effekt, FILALONgLIFE - blank effekt). 

Underhåll: Lösning utspädd med 
FILACLEANER.

 Påverkar inte det ursprungliga 
utseendet eller färgen.

 Skapar ingen ytfilm.

 Produkten förändrar inte 
terrakottans frostbeständighet.

 Den är certifierad som lämplig för 
kontakt med livsmedel.

 Utmärkt på rustik terrakotta och 
antikbehandlad marmor.

 Idealisk för användning i närheten 
av kök, grillar och uppfarter där 
bilar parkeras. 

 Smutsavstötande för ytor inomhus 
och utomhus.

 Skyddande bas före vaxning av 
invändiga ytor med rustik eller grov 
yta.

 Idealisk för behandling av 
granulatsten och cement.

 Naturligt skydd som transpirerar.

Förpackningar
Enlitersburkar: Kartonger 
med 6 stycken. 
Femlitersdunkar: Kartonger 
med 4 stycken. 

FÖRESkRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.  
• Släng inte produkten i miljön efter användning.  
• Ventilera rummet vid applicering på ytor inomhus.
•  En golvrengöringsmaskin får endast användas om maskinen är intakt i alla 

dess delar.
För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt 
sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt 
genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och 
beprövad frostbeständighet hos materialet.
Produkten skyddar inte marmor eller kalksten från syraattacker.

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 0 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Blandning av syntet iska hartser dispergerade i  smakbefr iade 
kolvätelösningsmedel.
Förenlig med italiensk lagstiftning D. lgs 161/06 
Fästprimer (vattenavvisande) EU-gränsvärde för denna produkt
(Kat: 1/h): 750 g/l  (2010). Denna produkt innehåller max. 57,99 g/l.

MÄRkNING
Observera! Fara
Faroangivelser:
Brandfarlig vätska och ångor. Kan 
vara dödlig vid förtäring och om den 
kommer ner i luftvägarna. Kan vara 
giftig för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter. Kan ge torr hud eller 
hudsprickor vid upprepad exponering.
Försiktighetsåtgärder:
Ta med produktens förpackning eller 
etikett om du måste uppsöka läkarvård. 
Ska förvaras utom räckhåll för barn. Håll 
produkten på ett säkert avstånd från värme/
gnistor/öppna lågor/heta ytor. Rök inte. Bär 
skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och 
ansikte. VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart 
en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare. 
Kassera produkten/behållaren i enlighet med 

lokala föreskrifter. Innehåller: ISOALCANI C10-
C12.

TEkNISkA EGENSkAPER
Utseende: Vätska
Färg: Färglös, transparent
Lukt: Typisk för kolvätelösningsmedel
Densitet: 0,763 kg/liter
Flampunkt: 40 °C

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller. 
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av 
dess produkter.

En liter produkt räcker till:

Sten                                10/20 m2

Terrakotta polerad rustik "imprunetino" 15/20 m2 
Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga tegelplattor, tegel 5/10 m² 

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per 
applicering”

ÅTGÅNG 

Varning!: 
Applicera aldrig FILAFOb på en redan vaxad 
yta.
Stryk aldrig ut FILAFOb under de varmaste 
timmarna under sommaren.
Prova produkten på en liten yta för att upptäcka 
eventuella färgförändringar.
Applicera inte produkten om regn väntas inom 
8 timmar.
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