Fila ES 82
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TERRACOTTA, KLINKER ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΑ

TERRACOTTA
ΑΚΑΤΕΡΓ. ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Που χρησιμοποιείται
! Αποτρέπει την απορρόφηση του
νερού.
! Δημιουργεί ένα εσωτερικό
φράγμα που εμποδίζει την
εμφάνιση αλάτων.
! Το ES 82 υποβοηθά την ισομερή
απoρρόφηση υλικών επεξεργασίας
που πρόκειται να ακολουθήσουν.
! Ιδανικό για την προστασία
εξωτερικών επενδύσεων με
τουβλάκια.

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται

! Δεν επηρρεάζει το αρχικό χρώμα
και την εμφάνιση του υλικού.
! Εξαιρετικό για εσωτερικά και
εξωτερικά δάπεδα.
! Αποτρέπει την δημιουργία
μούχλας.
! Δεν επηρρεάζει την αντιψυκτική
ιδιότητα του cotto. Ελεγμένο απο
το Κέντρο Κεραμικών της Bologna.
! Επιτρέπει την αναπνοή της
Επιφάνειας.
! Υψηλή διεισδυτικότητα.

Καμμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.
Εφαρμογή:
1. Καθαρίστε το δάπεδο με Deterdek ή
Fila Ph Zero και κατόπιν ξεπλύνετε.
2. Εφόσον η επιφάνεια είναι στεγνή
(μετά 10/15 ημέρες για terracotta)
εφαρμόστε το προιόν με μία βούρτσα
ισομερώς και σε επαρκή ποσότητα,
εφαρμόζοντας το υλικό και στους αρμούς
των πλακιδίων.
3. Περιμένετε για 24 ώρες και τελειώστε
την επεξεργασία είτε με ένα δεύτερο χέρι
με το προιόν ή με το Fila Fob για
προστασία απο λάδι ή εφαρμόστε ένα
κερί κατάλληλο για εσωτερικά δάπεδα.
Το Fila ES 82 μπορεί να εφαρμοσθεί και
με την μέθοδο ψεκασμού χωρίς αέρα.

Κατανάλωση

Συντήρηση :
προτεινόμενη διάλυση του Fila Cleaner.

Με 1 λίτρο:
Terracotta τούβλο 10/20m²
Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

Προειδοποιήσεις
! Όταν χρησιμοποιείται σε εσωτερικό
χώρο φροντίζετε για τον καλό
εξαερισμό.
Σύνθεση : μείγμα συστατικών
σιλοξάνης σε διάλυμα
αποαρωματισμένων
υδρογονανθράκων.

Klinker

20/30m²

“Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και
αναφέρονται για μία εφαρμογή”
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.

24 ώρες

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Όταν εφαρμόζετε σε χαμηλής απορροφητικότητας
φυσικούς λίθους κάντε μία δοκιμή πρώτα σε ένα
μικρό κομμάτι για να ελέγξετε αν αλλάζει χρώμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : υγρό
Χρώμα : άχρωμο
Οσμή : χαρακτηριστική διαλύματος
υδρογονανθράκων
Πυκνότης : 0,790 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.

Διατίθεται απο την εταιρία ΚΛΙΜΑ ΠΕΙΡΑ Α.Β.Ε.Ε.
ISO 9001
Αρ.Εγκρ. 186/Δ/2007

