
30

FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

ytor inomhus av oslipad terrakotta och sten: 
Applicera med pensel eller ylletrasa på ren yta ett 
jämnt lager med FILAw68, Applicera rikligt med 
produkt i fogarna. Efter 4 timmar applicera ett andra 
lager FILAJET. Vänta minst en timme och applicera 
sedan ett lager vaxfinish beroende på önskad estetisk 
effekt (FILAMATT: obehandlad; FILASATIN: matt; 
FILACLASSIC och FILALONGLIFE: polerad).
ytor inomhus av slipad terrakotta och sten: 
Applicera med pensel eller ylletrasa på ren yta ett jämnt 
lager med FILAw68, Applicera rikligt med produkt i 
fogarna. Efter 4 timmar, applicera ett lager vaxfinish 
beroende på önskad estetisk effekt (FILAMATT: 
obehandlad; FILASATIN: matt; FILACLASSIC och 
FILALONGLIFE: polerad).
ytor utomhus av terrakotta, sten och cement: 
Applicera 2 lager med pensel eller ylletrasa på ren yta 
ett jämnt lager med FILAw68 Applicera rikligt med 
produkt i fogarna.
Underhåll: 
 lösning utspädd i FILACLEANER.

FILAW68
VATTENBASERAT SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL FÖR OPOLERADE YTOR

 TERRAKOTTA
 KLINKER
 CEMENT
 ICKE POLERAD STEN 
OCH AGGLOMERAT

 Obehandlad effekt: Ändrar inte 
utseendet.

 Vattenbaserad: Mer ekologisk 
behandling och betydligt kortare 
arbetstider eftersom produkten kan 
appliceras på ytor med restfuktighet.

 Skapar ingen ytfilm.
 Produkten förändrar inte terrakottans 
frostbeständighet.

 Utmärkt även på ytor av cement.
 Den är certifierad som lämplig för 
kontakt med livsmedel.

 Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: 
Certifierad av GEV och märkt med EC1Plus 
bidrar till att erhålla poäng för LEED.

 Impregnerar och skyddar mot oljig 
smuts, absorberande material såsom 
obehandlad natursten, terrakotta och 
cement.

 Produkten minskar drastiskt 
materialets absorption utan att ändra 
dess utseende.

 Lämplig på golv både inomhus och 
utomhus.

 På golv inomhus som grund som en 
skyddande bas före vaxningen.

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.   
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.   
• När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för 

frost. Förvara vid rumstemperatur.
För en god behandling ska golv utomhus läggas på 
ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, 
såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av 
dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad 
frostbeständighet hos materialet. Produkten skyddar inte 
marmor eller kalksten från syraattacker.

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

SAMMANSÄTTNING
Dispersion av organiska hartser i vatten.

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.

Förenlig med italiensk lagstiftning D. lgs 161/06:
Kategori: Fästprimer (vattenavvisande)
EU-gränsvärde (Kat: 1/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max. 0 g/l.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Genomskinlig gulaktig
Lukt: Spritdoft
Densitet: 1,010 kg/l
pH: 4,6

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 rustik “imprunetino”, polerad    15/20 m² 

Terrakotta handgjord, ihåliga tegelplattor, tegel, spansk 7/10 m² 
 Sten           10/20 m²

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering”

ÅTGÅNG  

Observera!
Prova produkten på en liten yta för att upptäcka 
eventuella färgförändringar.
Applicera inte produkten om regn förutspås.
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