Fila Beton
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Που χρησιμοποιείται
! Αποτρέπει απο την δημιουργία
σκόνης και την απορρόφηση
βρώμας.
! Δημιουργεί ένα στιλπνό φιλμ
που δεν καταστρέφετε απο
παλλετοφόρους και καρότσια.

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται

! Εύκολο στη συντήρηση.
! Επεκτείνει την διάρκεια ζωής
της επιφάνειας.
! Ιδανικό για βιομηχανικούς
χώρους, εκθεσιακούς χώρους,
Γκαράζ.
! Έτοιμο προς χρήση.

Καμμία Διάλυση: έτοιμο προς
χρήση.
Εφαρμογή
1. Πλύνετε το δάπεδο ανάλογα,
ξεβγάλτε και αφήστε το να
στεγνώσει.
2. Εφαρμόστε το Fila Beton με μία
βούρτσα ή ρολό.
3. Μετά απο 4 ώρες εφαρμόστε
ένα δεύτερο χέρι σε κάθετη
κατεύθυνση απο την πρώτη.
Συντήρηση : Προτεινόμενη
διάλυση του Fila Cleaner.
Εάν το Fila Beton δεν απλώνετε
ομοιόμορφα, εφαρμόστε ένα χέρι
Fila HP 98 ή Fila Sprint πριν απο
το Fila Beton.

Κατανάλωση
4 ώρες

Με 1 λίτρο:
Συσκευασία
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

Προειδοποιήσεις
! Αποθήκευση σε θερμοκρασία
δωματίου.
! Σε μερικές περιπτώσεις το Fila
Beton μπορεί να έχει δυσκολία
πρόσφυσης στην επιφάνεια μπετού.
Για το λόγο αυτό πριν τη χρήση
καλό είναι να γίνεται δοκιμή.

Μπετόν

20/25m²

“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.

Σύνθεση : Υδατικό διάλυμα
ακρυλικών πολυμερών, ρητινών,
πλαστικοποιητών και ειδικών
πρόσθετων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : κρεμώδες λευκό υγρό
Οσμή : χαρακτηριστική ακρυλική
Πυκνότης : 1,013 kg/lt
pH : 7,9

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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