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FILASATIN
OCHRANNÝ VOSK SO SATÉNOVÝM EFEKTOM

TERAKOTA
KLINKER
KAMEŇ A 
NELESKLÉ 
AGLOMERÁTY

Riedenie: čistý i rozriedený, podľa potreby.

Na suchú a čistú podlahu aplikujte jednu rovnomernú vrstvu 
prípravku handrou alebo iným aplikátorom. Po uplynutí jednej 
hodiny aplikujte druhú vrstvu krížom voči prvej. Približne po 
polhodine je možné po podlahe chodiť. Kvôli dosiahnutiu 
väčšieho lesku prejdite po povrchu leštiacim strojom alebo 
vlnenou handrou. 

Na terakote a na kameni s vysokou absorpčnou schopnosťou 
(ako napríklad kameň „pietra serena“, peperín, trachyt) sa 
odporúča aplikovať jednu preventívnu vrstvu hydroizolačného 
prípravku ako napríklad FILAFOB alebo FILAW68. 

Na údržbu: 
Obnovenie žiarivosti (každé 2-3 mesiace): Po očistení 
povrchu rozriedeným roztokom prípravku FILACLEANER 
(1:200) aplikujte prípravok FILASATIN rozriedením 500 ml 
prípravku v 5 litroch vody: Ak chcete dosiahnuť väčší lesk, pri 
suchom stave (približne po jednej hodine) prejdite po povrchu 
leštiacim strojom alebo vlnenou handrou.
 
Obnovenie ochrany (1krát ročne): aplikujte čistý vosk 
handrou, rúnom alebo iným aplikátorom. Po uschnutí povrchu 
(približne 1 hodina) ho vyleštite.

 Je samoleštiaci, ale je možné ho leštiť kvôli 
obnoveniu jeho žiarivosti.

 Tri funkcie v jednej: chráni, udržuje a 
poskytuje vynikajúcu povrchovú úpravu 
podláh.

 Nový originál so saténovým efektom.
 Ideálny pre vzácne podlahy: zvýrazňuje 
krásu povrchov.

 Ľahká aplikácia a maximálna výťažnosť.
 Nevytvára vrstvu pri údržbe.

 Chráni neleštené prírodné kamene 
(vápence, pieskovce, bridlice, atď.), 
červený kameň, klinker nepremenený na 
sklo a rôzne druhy terakoty.

 Ideálny pre ošetrenie a údržbu.

Jeden liter prípravku postačuje na:

terakota                        30 m2

Kameň        30/40 m2

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

VÝDATNOSŤ 

Balenia
1litrové kanistre: kartóny s 12 kusmi. 
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.  
• Po použití obaly zrecyklujte. 
• Prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný. 
Skladujte pri teplote prostredia.  

TEPLOTY
Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v 
rozmedzí od 10 do 30 °C.

ZLOŽENIE
Emulzia voskov získaných syntézou, polymerické 
roztoky, vôňa a vhodné prísady.
 
 
 
 

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

Obsahuje: 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-
1,3,5-triyl)trietanol
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 
 
 
                       

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: kvapalina
Farba: mliečno biela
Vôňa: rozkvitnutá kytica
Hustota: 1,010 kg/liter
pH: 8,1

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: 
Neodporúča sa použitie prípravku na povrchy 
v exteriéri, vo vlhkých prostrediach a tam, kde sa 
hromadí voda (kúpeľne a sprchy).      

VÝHODYNA ČO SLÚŽI AKO SA POUŽÍVA
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