FILAPRW200

VATTENBASERAT SKYDDANDE FOGFÖRBEHANDLINGSMEDEL

Terrakotta
	klinker
ICKE POLERAD STEN
OCH AGGLOMERAT

INTE BEHANDLAD

BEHANDLAD

INTE BEHANDLAD

BEHANDLAD

EFTER
RENGÖRING

Fläckbeständighetstest utfört på Vicenza-sten och terrakotta.
På partiet som inte behandlades, gick fogmassan in djupt och
rengöringen efter kakelsättningen var besvärlig.
På det behandlade partiet trängde inte fogmassan in och den
var enkel att ta bort med specifikt rengöringsmedel.

TILL VAD?
Vattentätande i vattenbas och
effektiv mot rester från plattsättning.
Underlättar fogarbetet och
efterföljande rengöring utan att
förändra utseendet på materialen.
Idealiskt för absorberande material
såsom terrakotta, natursten,
granitkeramik, rekonstruerad sten och
agglomerat.

FÖRDELAR
Skyddar mot vattenbaserade släppmedel.
Påverkar inte fogmassans
vidhäftningsförmåga mot materialet.
Underlättar rengöringen efter
plattsättningen.
Minskar torktiderna så att efterföljande
behandling kan påbörjas tidigare.
Ändrar inte materialets utseende.
Inga negativa effekter.
Enkel att applicera.
Efter appliceringen kan alla typer av
skyddsbehandlingar genomföras.
Produkt med mycket låga utsläpp av COV:
Certifierad av GEV och märkt med EC1Plus
bidrar till att erhålla poäng för LEED.
ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.
FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.
TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur
på mellan 10 och 30 °C.

Terrakotta rustik “imprunetino”, polerad 15/20 m2
Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga tegelplattor, tegel 7/10 m²
Pietra
10/20 m2
“Åtgången är endast ungefärlig och avser per
applicering”

MÄRKNING
Ingen märkning eller varnings- eller
säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten
inte är klassificerad som farlig enligt gällande
lagstiftning.

ANVÄNDNING
Ingen utspädning: Klar att använda.
Applicering:
Omskakas före användning. Ta bort allt
damm på ytan som ska behandlas. Stryk
ut ett lager FILAPRW200 med en luftfri
sprejanordning. Fördela lösningen jämnt
så att inga ansamlingar uppstår på ytan.
Produkten kan även appliceras med en
bred pensel eller en ylletrasa. Applicera
noggrant även på kanterna på plattorna
som har lagts. En dag efter appliceringen
kan fogläggningen göras. Badda noggrant
fogmassan med en svamp innan den
torkar fullständigt. När produkten har
härdat, utför arbetet efter plattläggningen
med ett rengöringsmedel som är lämpligt
för materialet.
Kontrollera efterföljande skyddsbehandling
för att fullborda behandlingen.
Observera!
Prova produkten på en liten yta för att upptäcka
eventuella färgförändringar.
Applicera inte produkten om regn förutspås.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Mjölkaktig
Lukt: Typisk hartsdoft
Densitet: 0,999 kg/l
pH: 4,7
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.

SAMMANSÄTTNING
Blandning av hartser i emulsion dispergerade i
vatten.
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