
35

FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING
För skydd av golv och väggar Späd ut FILAMATT 
en aning med ett glas vatten per liter produkt för 
att göra den smidigare och mer lättarbetad. På torr 
och ren yta, applicera med en ylletrasa eller en trasa 
(väggpensel) ett jämnt lager FILAMATT. Vänta tills 
produkten har torkat fullständigt (cirka 1 timme) och 
applicera ett andra lager tvärs över det första lagret. 
När produkten har torkat (cirka 1 timme) kan du gå 
på golvet. Om du vill öka glansen ytterligare kan du 
gå över med en ylleduk eller en polermaskin. På 
terrakotta och sten med hög absorptionsförmåga (t.ex. 
sandsten, obearbetad kvartsit) rekommenderas att 
först applicera ett lager vattentätande produkt såsom 
FILAFOB eller FILAw68.
För underhållet:
Förnya ytbehandlingen (var 2:a-3:e månad): Efter 
att du har rengjort ytan med en lösning utspädd i 
FILACLEANER (1:200), applicera FILAMATT genom 
att späda 500 ml produkt i 5 liter vatten. När produkten 
har torkat kan du gå på golvet. Återställa skyddet (1 
gång om året): Applicera lätt utspätt vax (200 ml vatten 
för 1 liter produkt) med en trasa, ylletrasa eller annat 
lämpligt hjälpmedel. När produkten har torkat kan du 
gå på golvet.

FILAMATT
SKYDDANDE VAX MED OBEHANDLAD EFFEKT

TERRAKOTTA
KLINKER
 ICKE POLERAD STEN 
OCH AGGLOMERAT

 Ger en obehandlad effekt.
 Har en hög koncentration: Kan 
användas med olika spädningar 
beroende på behov.

 Om produkten poleras erhålls en matt 
effekt.

 Produkten kan tas bort fullständigt.
 Produkten har en utmärkt 
självnivellerande effekt.

 För underhåll och matt ytbehandling 
av golv av terrakotta, klinker, 
antikbehandlad marmor och 
natursten.

 Idealisk vattenbaserad ytbehandling 
efter vattentätande behandling.

 Idealisk på väggar inomhus av tegel 
och natursten för att undvika damm 
på ytan.

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.   
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.  
• Förvara behållaren i rumstemperatur.; När 

produkten fortfarande är i dunken är den känslig 
för frost.

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur 
på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Vattenbaserad emulsion av hårda vaxer och 
polymerer tillsatt med matteringsmedel och andra 
lämpliga tillsatser.

MÄRKNING
I ngen  märkn ing  e l l e r  va rn ings-  e l l e r 
säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten 
inte är klassificerad som farlig enligt gällande 
lagstiftning.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå på begäran för 
yrkesverksamma användare.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Mjölkaktig
Lukt: Blommig doft
Densitet: 1,004 kg/l
pH: 8,9

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller. Fila 
tar inget ansvar för felaktig användning av dess 
produkter.

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.  
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken. 

En liter produkt räcker till:

Terrakotta                          30 m2                  
Sten                               30/40 m2

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per 
applicering”

ÅTGÅNG  

Observera!
Produkten kan tas bort med ett specifikt 
vaxborttagningsmedel för vattenbaserat vax 
FILAPS87.
Det avrådes från att använda produkten på ytor 
utomhus, i fuktiga miljöer och där det förekommer 
stillastående vatten (toaletter, duschar).
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