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FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda
Applicering
•  För skydd av strukturerat stengods: 

Stryk ut med en fleeceduk eller annan 
trasa och vänta tills produkten har torkat 
fullständigt. Lägg eventuellt på ett andra 
lager tvärs över det första lagret. Vänta tills 
produkten har torkat fullständigt innan du 
går över golvet. Behöver inte poleras.

• För ytbehandling av terrakotta och sten:
 På material som i förväg har behandlats 

med FILAFOb eller FILAw68, stryk ut med 
en fleeceduk eller annan trasa och vänta 
tills produkten har torkat. Ingen polering är 
nödvändig.

 Det är möjligt att avsluta behandlingen 
med en vaxfinish (FILAMATT, FILASATIN, 
FILACLASSIC, FILALONgLIFE).

• För underhåll:
Lösning utspädd med FILACLEANER

FILAJet
SMUTSAVVISANDE MEDEL

 terrakotta
 klinker
 stengods med 
strUktUr
 rUstik 
enkelbrÄnning
 iCke Polerad sten 
oCH agglomerat

 Idealisk på golv av stengods med 
struktur där mycket folk passerar.

 Produkten har en utmärkt 
vidhäftningskapacitet på stengods 
med en rustik yta.

 Produkten har en hög 
självpolerande effekt.

 Skyddar mot slitage och ansamling 
av smuts.

 Skyddar strukturerat stengods, 
sträva enkelbrända plattor, 
terrakotta och natursten med grov 
yta mot slitage på platser där 
mycket folk passerar och ansamling 
av smuts.

 Skapar en skyddande film.

 Produkten är idealisk som 
ytbehandling på terrakotta, 
natursten och icke polerat 
agglomerat.

Observera! 
Gå inte på golvet under torkningen och gå 
inte över de punkter som redan behandlats 
och som ännu inte har torkat
Det avrådes från att använda produkten på 
ytor utomhus, i fuktiga miljöer och där det 
förekommer stillastående vatten (toaletter, 
duschar).

FÖRESkRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.  
• Släng inte produkten i miljön efter användning.  
• I vissa fall kan problem med vidhäftningen 
förekommer för FILAjET. Det rekommenderas 
där för  at t  först  kontro l lera  produktens 
vidhäftningsförmåga på golvet. 

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en 
temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Vattenhalt ig emulsion av akrylpolymerer, 
polyetylenvaxer, vätande hartser, mjukningsmedel 
o c h  t i l l s a t s e r  ( k o n s e r v e r i n g s m e d e l , 
skumdämpare).

MÄRkNING
Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift 
är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad 
som farlig enligt gällande lagstiftning. 

Förenlig med italiensk lagstiftning D. lgs 161/06:
kategori: Högpresterande enkomponentsmålningar 
(golvbeläggningar).
EU-gränsvärde för denna produkt (Kat: 1/i): 140 g/l 
(2010). Denna produkt innehåller max. 37,95 g/l.

TEkNISkA EGENSkAPER
Utseende: Vätska
Färg: Mjölkaktig
Lukt: Typisk akryldoft
Densitet: 1,023 kg/l
pH: 8,0

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:

Terrakotta/sten                   30 m2

Stengods                 30/40 m2

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per 
applicering”

ÅTGÅNG 

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger 
med 12 stycken. 
Femlitersdunkar: Kartonger 
med 4 stycken. 
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