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FILASTOP DIRT
PROSTRIEDOK NA OCHRANU PRED ZNEČISTENÍM

 ŠTRUKTÚROVANÝ 
GRES
 PRÍRODNÝ GRES
 LESKLÝ 
LAPOVANÝ GRES

Bez riedenia: Prípravok je pripravený na použitie.

Pokyny pre aplikáciu 
Aplikácia na nový povrch: 
1. Dôkladne umyte podlahu prípravkom DETERDEK (pre 
škáry z cementových škárovacích hmôt) alebo prípravkom 
FILACR10 (škáry z epoxidových škárovacích hmôt). 
2. Na suchú a čistú podlahu aplikujte prípravok FILASTOP 
DIRT rovnomerne na materiál i na škáry, rúnom alebo iným 
vhodným aplikátorom. 
Rada odborníka: 
Vzhľadom k vysokej výťažnosti prípravku, aplikujte len malé 
množstvo, potrebné pre ošetrenie 2-3 m² naraz.
3. Ošetrite povrch handrou alebo jednokotúčovým čistiacim 
strojom s bielym kotúčom.
4. Do 10 minút úplne odstráňte prebytočný prípravok ručne 
alebo jednokotúčovým čistiacim strojom, s použitím handry z 
mikrovlákna.
Po uplynutí najmenej 12 hodín, skôr ako začnete po povrchu 
bežne chodiť, odstráňte prípadné zvyšky prípravku čistou 
handrou z mikrovlákna. 
Aplikácia na neošetrený povrch, určený na obnovenie:
1. Umyte podlahu prípravkom FILAPS87 a/alebo DETERDEK.
2. Na suchý povrch aplikujte prípravok FILASTOP DIRT podľa 
vyššie uvedených pokynov.

 Poskytuje dlhodobú ochranu
 Aplikovateľný v exteriéri aj v interiéri
 Vysoká výťažnosť
 Nemení pôvodný stupeň klzkosti 
materiálu (skúšky vykonané podľa 
metód B.C.R.A. a ASTMC 1028-2007).

 Nevytvára povrchový film
 Je odolný voči UV žiareniu a nežltne

 Uľahčuje a urýchľuje čistenie a zaisťuje 
hygienu povrchov

 Zlepšuje odolnosť materiálu voči 
nečistotám

 Dlhodobo uchováva pôvodný vzhľad 
materiálu

FOTOGRAFIE: publikované s láskavým súhlasom firmy 
Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. 

Jeden liter prípravku postačuje na:

Štruktúrovaný gres, prírodný 
gres, lesklý lapovaný gres: až do 70 m2

Uvedená výdatnosť je orientačná, vzťahuje sa na jednu vrstvu a závisí na vlastnostiach materiálu.

VÝDATNOSŤ 

Balenia
Plechovky s objemom 500 ml: kartóny s 12 kusmi. 

ZLOŽENIE
• Zmes syntetických živíc v podobe roztoku v 

dearomatizovanom uhľovodíkovom rozpúšťadle.   

VAROVANIA
Prípravok obsahuje rozpúšťadlo, a preto sa odporúča počas 
aplikácie vetrať miestnosť.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po použití obaly zrecyklujte.
Použitie jednokotúčového čistiaceho stroja je dovolené len v 
prípade, ak sú všetky súčasti zariadenia úplne neporušené.

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

ŠTÍTKY
Varovania: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Je škodlivý 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 / . . 
. Prípravok / nádobu zlikvidujte v zhode s administratívnymi 
nariadeniami. Obsahuje: NAFTU (PETROLEJ), ŤAŽKÚ FRAKCIU 
- HYDROTREATING.      

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebný
Vôňa: typický zápach uhľovodíkového rozpúšťadla
Hustota: 0,851 kg/liter
Zápalnosť: > 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: 
Môže oživovať farbu materiálu a škár. Vopred 
skontrolujte farebný tón na malej časti povrchu. 
Počas použitia vetrajte miestnosť. Neaplikujte na 
lapovaný gres s matnou povrchovou úpravou.  

VÝHODYNA ČO SLÚŽI AKO SA POUŽÍVA

REV. 00 - 20. 12. 2013


