
14

LEŠTENÝ 
PORCELÁNOVÝ 
GRES
MRAMOR
GRANIT
PRÍRODNÝ KAMEŇ 
A AGLOMERÁTY

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.

Aplikácia: 
Pre prírodný kameň s hladkou matnou povrchovou úpravou. 
na suché a čisté povrchy aplikujte prípravok FILAMP90 ECO PLUS 
prostredníctvom kompletnej impregnácie materiálu štetcom alebo 
ovčím rúnom, pričom dbajte na úplné odstránenie prebytočného, 
neabsorbovaného prípravku, handrou alebo pijavým papierom. 

Pre prírodný kameň s hladkou lesklou povrchovou úpravou. 
rovnomerne aplikujte jednu vrstvu prípravku FILAMP90 ECO PLUS 
na čisté a suché povrchy štetcom alebo rúnom. Po uplynutí 10 minút 
použite handru alebo papierovou utierkou napustenou rovnakým 
prípravkom kvôli rovnomernému naneseniu a odstráneniu prebytočného 
neabsorbovaného zvyšku. Dôkladne rozmasírujte kvôli vniknutiu 
prípravku do hĺbky a kvôli ľahšiemu odstráneniu jeho zvyšku. 

Pre leštený porcelánový gres a lesklý kompaktný mramor: 
odporúča sa odstrániť prebytok po 4 hodinách od aplikácie spôsobom 
popísaným vyššie pre lesklé materiály.

Rada odborníka: 
Vo fáze údržby prírodných kameňov, rekonštruovaných kameňov a 
dlaždíc zo smaltovaného porcelánového gresu („cementine“) aplikujte 
jednu dokončovaciu vrstvu vosku, v závislosti na druhu materiálu 
a požadovanom efekte (FILAMATT, FILASATIN, FILACLASSIC, 
FILALONGLIFE).

 Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: 
certifikovaný GEV a označený EC1PLUS.

 Prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
 Neobsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlá: 
ekologické ošetrenie.

 Vzhľadom k tomu, že obsahuje vodu, je 
odolný voči zvyškovej vlhkosti a preto môže 
byť aplikácia vykonaná po 24-48 hodinách 
od počiatočného umývania, čím sa ošetrenie 
urýchli.

 Aplikuje sa v jednej vrstve; aplikujte prípravok 
a naneste ho rozmasírovaním povrchu až do 
úplného vstrebania.

 Nevytvára film a nežltne.
 Prípravok bol odskúšaný a vyhodnotený ako 
„vhodný pre styk s potravinami“.

 Po ošetrenom povrchu sa dá prechádzať už 
po 4 hodinách.

 Ochranný prípravok proti škvrnám s 
prírodným efektom.

 Predstavuje najlepší spôsob ochrany 
v ekologickej verzii pred škvrnami na 
porcelánovom grese, prírodnom kameni, 
mramore a žule s lesklým, patinovaným 
kefovaným, brúseným jemným matným 
povrchom.

 Znižuje nasiakavosť materiálu bez 
narušenia jeho prirodzeného vzhľadu.

 Impregnuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
 Je veľmi vhodný aj pre škáry, keramiku 
craquelè, drte, mramor-živice a náhrobky.

 Je vhodný aj pre ošetrenie dlaždíc zo 
smaltovaného porcelánového gresu 
(„cementine“) a rekonštruovaných 
kameňov.

  

Jeden liter prípravku postačuje na:

Vyhladený porcelánový gres                        30-40 m2

Mramor/Lesklá žula        20-30 m2

Matný hladký kameň    10-20 m2

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

VÝDATNOSŤ 

Balenia
Flakóny s objemom 250 ml: kartóny s 12 kusmi. 
Kanistre s objemom 1 liter: kartóny s 6 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.  
• Po použití obaly zrecyklujte. 
• Aby mohla byť externá podlaha ošetrená, musí byť dokonale 

položená, a musí preto vyhovovať všetkým požiadavkám pre 
danú aplikáciu, ako je napríklad: dodržanie sklonu, správna 
realizácia dilatačných spojov, dokonalá izolácia terénu, 
overená mrazuvzdornosť materiálu.  

• Počas použitia a schnutia prípravku riadne vetrajte miestnosť. 
• Nechráni mramor ani vápenaté kamenivo pred agresívnym 

pôsobením kyselín.
TEPLOTY
Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 
10 do 30 °C.
ZLOŽENIE
Disperzia organických živíc vo vode.
 
 
 
 

ŠTÍTKY
Nevyžaduje sa označenie štítkami, ani symboly rizika a 
nebezpečenstva, pretože prípravok nie je klasifikovaný 
platným predpisom ako nebezpečný.  
 
 
 
 
                       

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: priehľadná kvapalina
Farba: mierne opalizujúci
Vôňa: charakteristické
Hustota: 1,004  kg/liter
pH: 9,9

Tieto informácie sú výsledkom najnovších technických 
znalostí a sú podložené sústavným výskumom a 
laboratórnymi testami. Napriek tomu je v dôsledku faktorov, 
na ktoré nemáme vplyv, treba uvedené informácie vždy 
otestovať a overiť. 
Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie 
svojich produktov.

Upozornenie: 
Pred aplikáciou prípravku sa odporúča overiť na malej 
časti povrchu prípadné zmeny farby. 
Neapl ikuj te pr ípravok v exter iér i  v  pr ípade 
očakávaného dažďa.    

VÝHODYNA ČO SLÚŽI AKO SA POUŽÍVA
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