Fila Classic
ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ ΓΙΑ TERRACOTTA & ΜΑΡΜΑΡΟ

TERRACOTTA
ΑΚΑΤΕΡΓ. ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΓΥΑΛΙΣΜ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΣΥΝΘΕΤ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΧΤΥΠΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ

Που χρησιμοποιείται
! Προστατεύει δάπεδα απο
μάρμαρα, travertine και συνθετικά
πετρώματα.
! Αναζωογονεί τη λάμψη σε
γυαλισμένες επιφάνειες.
! Ιδανικό ως αρχική και τελική
επίστρωση με παραδοσιακή
επεξεργασία σε terracotta και για
την συντήρηση.

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται

! Προσδίδει μια εξαιρετική φυσική
γυαλάδα.
! Εύκολη εφαρμογή και συντήρηση.
! Προστατεύει την επιφάνεια απο
την φθορά της χρήσης.
! Μπορεί να ξαναγυαλιστεί.

Κατανάλωση
Με 1 λίτρο:

Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4
Προειδοποιήσεις
! Προστατέψτε το προιόν απο τον
παγετό. Αποθήκευση σε
θερμοκρασία δωματίου.

Σύνθεση
Υδατικό διάλυμα φυσικών και
συνθετικών κεριών, μη ιοντικός
γαλακτοματωποιητής, με
διασπαρμένα πολυμερή, αρωματικές
ουσίες και ειδικά πρόσθετα.

Terracotta

20m²

Φυσικούς λίθους

20m²

Διάλυση: χρησιμοποιείτε αδιάλυτο ή
διαλυμένο ανάλογα την εφαρμογή.
Για μάρμαρα, travertine, συνθετικά
πετρώματα:
Απλώστε με ένα εμποτισμένο πανί ή άλλο
κατάλληλο τρόπο. Αφήστε να στεγνώσει
για 30 λεπτά και μετά γυαλίστε με
ύφασμα ή παρκετέζα.
Για επεξεργασία δαπέδων απο
terracotta:
Εφαρμόστε το πρώτο χέρι με ένα φαρδύ
πινέλο. Για τελικό πέρασμα εφαρμόστε
αδιάλυτο ένα χέρι με μαλακό πανί ή άλλο
κατάλληλο τρόπο. Γυαλίστε για να δώσει
λάμψη.
Για συντήρηση:
Προτεινόμενη διάλυση του Fila Cleaner.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα
σφουγγαρίστε και γυαλίστε το δάπεδο
ρίχνοντας ένα γεμάτο ποτήρι απο το
προιόν σε κουβά με 5 λίτρα νερό.
Γυαλίστε όταν στεγνώσει.

Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και
αναφέρονται για μια εφαρμογή.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων &
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης
Δεν υπάρχει επικινδυνότητα στη
χρήση του προιόντος. Καθώς το
προιόν έχει χαρακτηρισθεί μη
επικίνδυνο απο την ισχύουσα
νομοθεσία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : κρεμώδες λευκό υγρό
Οσμή : άρωμα λουλουδιών
Πυκνότης : 1,001 kg/lt
PH : 5,9

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν
σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά απο μακροχρόνιες
πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να
χρησιμοποιήσει το προιόν πρέπει να να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι
κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο
μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει απο τη χρήση του προιόντος.
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