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FUGAPROOF
OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM, URČENÝ PRE ŠKÁRY

CEMENTOVÉ 
ŠKÁROVACIE 
HMOTY

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.

Aplikácia: 
1. Nalejte prípravok do vhodnej nádoby a aplikujte ho 

rovnomerne malým štetcom v mieste škáry. 
2. Odstráňte prípadné otrepy dlaždíc sacím papierom 

alebo čistou handrou. 
3. Nechajte vyschnúť. Po uplynutí jednej hodiny bude 

povrch pripravený pre bežné použitie. 

Prípravok môže byť aplikovaný priamo štetcom 
potom, ako sa naleje do vhodnej nádoby. 

Prípadné otrepy prípravku na dlaždici je potrebné 
okamžite odstrániť papierom alebo čistou handrou 
Na ochranu mozaík s dielikmi malých rozmerov 
sa odporúča aplikovať prípravok na celú plochu a 
následne odstrániť jeho prebytok sacím papierom 
alebo suchou handrou.

 Nezafarbuje škáru.
 Dvojitý účinok: ochraňuje škáru a 
zjednodušuje čistenie.

 Bez zápachu.
 Veľmi rýchlo vyschýna.
 Prípravok s obsahom vody, 
najekologickejší.

 Prípravok s veľmi nízkymi emisiami 
COV: certifikovaný zväzom GEC a 
označený EC1PLUS

  

 Zabraňuje absorbovaniu škvŕn.
 Uľahčuje odstránenie nečistôt.
 Je ideálny na mozaiky.
 Udržuje škáru veľa rokov ako novú.

  

Jeden liter prípravku postačuje na:

100 m2 s dlaždicami 10x10 a škárami 0,5 cm                        
750 m2 s dlaždicami 30x30 a škárami 0,2 cm

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

VÝŤAŽNOSŤ 

Balenia
Balenia po 500 ml: kartóny s 12 kusmi. 

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.  
• Po použití nevyhadzujte do prostredia. 
• Prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný.  

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.

Podľa vl. vyhl. 161/06:
Kategória: fixačné primery (hydrofóbne).
Medzní hodnota EÚ (kat.: 1/h): 30 g/l (2010).
Tento prípravok obsahuje maximálne 0 g/l.                      

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: kvapalina
Farba: priesvitný, svetložltej farby
Vôňa: alkoholový
Hustota: 1,010 kg/liter
pH: 4,6

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.

VÝHODYNA ČO SLÚŽI AKO SA POUŽÍVA
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Upozornenia 
Nevlhčte povrch pred uplynut ím 24 hodín. 
Prípadné suché zvyšky, ktoré neboli odstránené 
vo fáze aplikácie, je možné odstrániť prípravkom 
FILACLEANER ,  rozriedeným v pomere 1:30. 
Neapl ikuj te pr ípravok v exter iér i  v  pr ípade 
očakávaného dažďa.  


