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Επάνω σε χτυπητά
μάρμαρα το Fila Stone
Plus έχει εξαιρετικά
αποτελέσματα.

Που χρησιμοποιείται
! Προστατεύει και αναδεικνύει το
φυσικό χρώμα σε γυαλισμένα,
μαλακωμένα, σκαπιτσαριστά και
χτυπητά φυσικά πετρώματα.
! Εισχωρεί βαθιά μέσα στο υλικό
προστατεύοντας απο νερό, λάδι
και βρωμιά.
! Ιδανικό για μαρμαροποδιές,
πάγκους, διακοσμητικά.
Εξαιρετικό για εξωτερικές και
εσωτερικές επιφάνειες.

Επάνω σε γυαλισμένο
ροζ μάρμαρο το Fila
Stone Plus αναδεικνύει
την όψη του τονίζοντας
τις σκιές αλλά και το
σχέδιο του μαρμάρου.

Πλεονεκτήματα
! Αναζωογονεί το χρώμα
ανεξαρτήτως το φινίρισμα της
επιφάνειας.
! Για εξωτερικές και εσωτερικές
επιφάνειες.
! Δεν κιτρινίζει, ανθεκτικό στην
ακτινοβολία του ήλιου, προσδίδει
μακράς διάρκειας προστασία.
! Υψηλή καλυπτικότητα.
! Δεν δημιουργεί φιλμ.
! Πιστοποιημένο καταλληλότητας σε
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή
με τροφές.
! Αποτρέπει την γήρανση του
γρανίτη.

Με 1 λίτρο:
Γυαλ.φυσικούς λίθους

Προειδοποιήσεις
! Βάσεως διαλύτη : όταν το
χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς
χώρους φροντίζετε για τον καλό
εξαερισμό του χώρου. Αποθηκεύστε
σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Σύνθεση : μίγμα συστατικών
σιλοξάνης αραιωμένο σε
αποαρωματοποιημένο διάλυμα
υδρογονανθράκων.

Rustic λίθους

Το Fila Stone Plus
αναδεικνύει και το
φυσικό χρώμα των
γρανιτών.

Πως χρησιμοποιείται

Κατανάλωση

Συσκευασία
250 ml σε χαρτοκιβώτια των 12
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

Ακόμη και σε
περιπτώσεις
σκουρόχρωμων
επιφανειών γίνεται ορατή
η διαφορά της
επιφάνειας που έχουμε
εφαρμόσει το Fila Stone
Plus (αριστερά) και της
επιφάνειας που δεν το
έχουμε εφαρμόσει
(δεξιά).

Καμμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.
Για εσωτερική χρήση :
1. Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο και
ένα σφουγγάρι εφαρμόστε το Fila
Stone Plus σε εντελώς καθαρή και
στεγνή επιφάνεια.
2. Μαλάξτε την επιφάνεια με ένα
σφουγγάρι ή με ένα ύφασμα ώστε
να απομακρύνετε όποια περίσσεια
υλικού με ένα καθαρό πανί.
3. Μπορείτε να περπατήσετε πάνω
στην επιφάνεια μετά απο 8 ώρες.
4. Για να τονίσετε περισσότερο την
επιφάνεια μπορείτε να επαναλάβετε
την διαδικασία πάντα μετά απο
8 ώρες απο την προηγούμενη
εφαρμογή.
Συντήρηση : Προτεινόμενη διάλυση
του Fila Cleaner.

50m²

20/25m²

“Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και
αναφέρονται για μια εφαρμογή”

Προσοχή: εφόσον κάνετε έστω και μια
εφαρμογή του Fila Stone Plus, το πέτρωμα
δεν μπορεί να επιστρέψει στην αρχική του
μορφή. Κάντε μια δοκιμή πρώτα σε ένα μικρό
κομμάτι για να ελέγξετε το αποτέλεσμα.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων &
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης
Εύφλεκτο και επικίνδυνο.
Ερεθιστικό
Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στους πνεύμονες.
Συνεχής έκθεση μπορεί να προκαλέσει
ξηρότητα στο δέρμα και ρυτίδες.
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά απο τα
παιδιά.
Μακριά απο τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε
άμμο, χημική σκόνη ή αφρό.
Σε περίπτωση κατάποσης μη προκαλέσετε
εμετό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια
και δείξτε το δοχείο αυτό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : υγρό
Χρώμα : άχρωμο
Οσμή : ελαφριά διαλύματος
υδρογονανθράκων
Πυκνότης : 0,900 kg/lt
Σημείο ανάφλεξης : 40ºC
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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