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FILAWET
KONSOLIDAČNÝ OCHRANNÝ PRÍPRAVOK S MOKRÝM EFEKTOM A OBSAHOM ROZPÚŠŤADLA

 KAMEŇ A 
NEOPRACOVANÉ 
AGLOMERÁTY
TUF

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.

Aplikácia: 
1. Aplikujte štetcom rovnomernú a plynulú jednu vrstvu 
prípravku na suchý a čistý povrch. 
2. Po 24 hodinách zopakujte uvedený postup rovnakým 
spôsobom. 
3. Je možné, že na veľmi absorpčných materiáloch bude pre 
dosiahnutie mokrého efektu potrebná tretia vrstva prípravku. 

Údržba: 
rozriedené roztoky prípravku FILACLEANER. V priestoroch, 
ktoré sú najviac vystavené pôsobeniu atmosférických vplyvov 
sa odporúča opätovne aplikovať prípravok každé dva roky.  

 Dodáva mokrý efekt odstupňovaný 
počtom aplikovaných vrstiev.

 Nezažltne v žiadnych podmienkach 
prostredia alebo zostarnutia.

 Neodlupuje sa.

 Dodáva príjemný mokrý efekt materiálom 
s neopracovaným povrchom (omieľaným, 
prisúšaným a štiepaným).

 Chráni materiál pred vodou a olejom.
 Ošetrenie s konsolidačným účinkom.

  

Jeden liter prípravku postačuje na:

                         10/20 m2

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

VÝDATNOSŤ 

Balenia
Plechovky s objemom 1 liter: kartóny s 12 
kusmi. 
5litrové plechovky: kartóny so 4 kusmi.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.  
• Po použití obaly zrecyklujte. 
• Pri použití prípravku v interiéri sa odporúča riadne vyvetrať miestnosť.  
• Použitie jednokotúčového čistiaceho stroja je dovolené len v prípade, ak sú všetky 

súčasti zariadenia úplne neporušené. 
Aby mohla byť externá podlaha ošetrená, musí byť dokonale položená, a musí preto 
vyhovovať všetkým požiadavkám na danú aplikáciu, ako je napríklad: dodržanie 
sklonu, správna realizácia dilatačných spojov, dokonalá izolácia terénu, overená 
mrazuvzdornosť materiálu.

TEPLOTY
Skladovacie teploty: od 0 do 30 °C
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 do 30 °C.

ZLOŽENIE
Syntetické živice rozpustené v rozpúšťadle z aromatických uhľovodíkov.
V zmysle vl. vyhl. 161/06, kategória: Upevňovacie primery (konsolidačný prípravok)
Medzná hodnota EÚ pre tento prípravok (kat.: 1/h): 750 g/l (2010).
Tento prípravok obsahuje maximálne 739,20 g/l.
 

ŠTÍTKY
Varovania: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia:
Kvapalina a výpary sú zápalné. Pri 
požití a pri vniknutí do dýchacích 
ciest môže byť smrteľná/é. 
Môže dráždiť dýchacie cesty. 
Môže spôsobovať ospanlivosť 
alebo závrate. Je toxický pre 
vodné organizmy, s dlhodobým 
účinkom. Opakovaná expozícia 
môže spôsobiť vysušenie alebo 
popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 
výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Udržujte v dostatočnej 
vzdialenosti od zdrojov tepla / iskier / voľných plameňov / ohriatych 
povrchov. Nefajčite. Noste ochranné rukavice a ochranu očí / tváre. PO 

POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 
/ lekára / . . . Zneškodnite obsah / nádobu . . . Obsahuje: NAFTU AKO 
ROZPÚŠŤADLO (PETROLEJ), ĽAHKÁ AROMATICKÁ.        

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: viskózna kvapalina
Farba: priehľadné
Vôňa: typický zápach aromatického rozpúšťadla
Hustota: 0,908 kg/liter
Bod vzplanutia: 40 °C

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: 
neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade dažďa 
očakávaného v priebehu nasledujúcich 24 hodín. 
Neprechádzajte po podlahe počas jej schnutia: 
vyčkajte 24 hodín od nanesenia poslednej vrstvy. V 
priestoroch, ktoré sú najviac vystavené pôsobeniu 
atmosférických vplyvov, sa odporúča opätovne 
aplikovať prípravok každé dva roky. 
Neaplikujte na podlahy z terakoty ani na lesklé 
povrchy. V prípade nesprávnej aplikácie a v prípade, 
keď je potrebné úplné vyčistenie podkladu, odstráňte 
prípravok FILAWET použitím prípravku FILANOPAINT 
STAR. Tento prípravok nemôže byť aplikovaný na 
podklady, ktoré majú problém so stúpajúcou vlhkosťou.  

VÝHODYNA ČO SLÚŽI AKO SA POUŽÍVA

REV. 01 - 24/10/2013


