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FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda 
Applicering
1.  På torra och rena ytor, stryk ut 

produkten jämnt och kontinuerligt 
med en pensel. 

2. Ta bort resterna efter 24 timmar 
när golvet torrt med hjälp av en 
trasa indränkt med produkten. 
Torka sedan med en torr trasa eller 
absorberande papper.

Underhåll: 
 Lösning utspädd med 
FILACLEANER.

FILAMP90
LÖSNINGSMEDELSBASERAT SKYDDANDE FLÄCKBORTTAGNINGSMEDEL FÖR POLERADE YTOR

 Polerat stengods
 Polerad sten oCH 
agglomerat

 Påverkar inte ytornas naturliga färg.

 Skapar ingen film.

 Den är certifierad som "Lämplig för 
kontakt med livsmedel".

 Produkten är även lämplig för bord 
och fönsterbrädor.

 Impregnerar, skyddar och 
underlättar rengöring.

 Idealisk för att skydda Craquelé-
keramik

 Det bästa skyddet mot fläckar för 
blankpolerat stengods, marmor och 
granit.

 Ett antigraffitimedel för vertikala 
ytor av polerad natursten.

 Idealisk för att skydda bord, 
badrumsmöbler och köksbänkar.

Observera! 
I n n a n  p r o d u k t e n  a p p l i c e r a s 
rekommenderas att kontrollera på en liten 
yta att färgen inte ändras. 
Applicera inte produkten om regn väntas 
inom 8 timmar.

En liter produkt räcker till:

Marmor/granit               30 m2

Stengods                 30/40 m2

Venetiansk sten             20 m2

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per 
applicering”

ÅTGÅNG 

FÖRESkRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.  
• Släng inte produkten i miljön efter användning.  
•  Ventilera rummet väl när produkten används 

och torkar.
•  Produkten skyddar inte marmor eller kalksten 

från syraattacker.
•  En golvrengöringsmaskin får endast användas 

om maskinen är intakt i alla dess delar.

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

SAMMANSÄTTNING
Blandning av naturlig förening dispergerat kisel i 
smakbefriat kolvätelösningsmedel. 

MÄRkNING
Observera! Fara
Faroangivelser:
Brandfarlig vätska och ångor. Kan 
vara dödlig vid förtäring och om den 
kommer ner i luftvägarna. 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: NAFTA 
(PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD TUNG

TEkNISkA EGENSkAPER
Utseende: Vätska
Färg: Färglös, transparent
Lukt: Lätt doft av kolvätelösningsmedel
Densitet: 0,776 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.

Förpackningar
250 ml burkar: Kartonger med 
12 stycken.
Enlitersburkar: Kartonger med 
6 stycken. 
Femlitersburkar: Kartonger 
med 4 stycken. 
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