
FILA FOB      impregnácia, ochrana pred vsakovaním oleja  
 
terracota 

 
terasové dlažba 

 neleštené 
prírodné kamene 
a aglomeráty 

 cementové 
dlažby a povrchy 

 
 
 
 

  

 
 
URČENIE  
 

Impregnátor na ochranu pred znečistením a prieniku oleja  na vonkajšie a vnútorné povrchy. 
Ochrana pre voskované vnútorné povrchy s rustikálnym, alebo nerovným povrchom. 

 
 

 
PREDNOSTI 
 

Nemení pôvodnú farbu a vzhľad povrchu impregnovaného materiálu. 
Nevytvára film. 
Nemení technické vlastnosti materiálu ako mrazuvzdornosť... 
Vhodné pre použitie na materiály prichádzajúce k styku s potravinami. 
Výborný pre brúsenú rustikálnu terracotu a mramor. 

 
 

NÁVOD 

Nešriedi sa : pripravený na použitie 
 
Aplikácia: ochrana vonkajších dlažieb: naneste prvú vrstvu Hydrorep (pre prírodný kameň)  
alebo Fila ES/82 ( pre terracotu) na suchý povrch. Nasledujúci deň naneste rovnomerne vrstvu FILA FOB. 
Pre vnútorné povrchy použite Filafob, ktorý naneste štetcom. Nasledujúci deň, použiť jednu alebo dve 
vrstvy z najvhodnejších prípravkov na finálnu úpravu povrchu. (FilaJet, FilaMatt, FilaSatin, FilaLongLife) 
Ďalej bežná  údržba s nariedeným FILA CLEANER. 

 

VÝDATNOSŤ 
terracota  1L – 5/10 m2 
prír. kamene  1L - 10/20 m2  

 
BALENIE 1 liter  – 12ks v balení               5 litrov – 4ks v balení 
 
 
 
 
INFO 

Obsahuje:  zmes syntetických živíc rozptýlených  uhľovodíkovom rozpúšťadle. 
 
Vzhľad: bezfarebná kvapalina  Zápach: čiastkový po uhlovodíkovom rozpúšťadle   
Hustota:  0.785 kg / l             Bod vzplanutia: 40°C 
                
Doba trvanlivosti neobmedzená.  Skladovacia teplota od 5° do 30° C.  Aplikačná teplota od 10°C do 30°C. 

 
 

BEZPEČNOSŤ 

Riziká   Dráždi oči a kožu.                         Symbol StAndrew to Cross –upozornenie na riziko   
 
Bezpečnostné upozornenia: Skladujte  oddelene od potravín, nápojov a krmív. Horľavý. V prípade 
požiaru použite: zeminu, piesok, hasiaci penový, alebo práškový prístroj . Uschovávajte mimo dosah 
detí. Dráždi pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne 
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a ukážte 
tento obal, alebo označenie. Používajte vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo štít. Pri 
aplikácii v interiéri dôkladne vetrajte. 

 
 inCeram výhradný dovozca FILA na SK  

Nitrianska 106., 920 01 Hlohovec, SLOVENSKO,  telefax: 00421/ 33/ 732 03 00, GSM.:0905 / 426 828 
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