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ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Το μελάνι διειδύει στην απροστάτευτη επιφάνεια.

Που χρησιμοποιείται

Πλεονεκτήματα

! Η καλύτερη προστασία ενάντια
στους λεκέδες για γυαλισμένο
μάρμαρο, γρανίτη και
γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια.
! Προστασία απο το graffiti σε
επενδύσεις απο φυσικούς λίθους.
! Ιδανικό για προστασία για
τραπέζια, πάγκους κουζίνας και
μπάνιου.

Πως χρησιμοποιείται

! Δεν επηρεάζει το φυσικό
χρώμα της επιφάνειας.
! Δεν κάνει φιλμ.
! Πιστοποιημένο
καταλληλότητας σε επιφάνειες
που έρχονται σε επαφή με
τροφές.
! Εξαιρετικό για τραπέζια και
μαρμαροποδιές.
! Έτοιμο προς χρήση : δεν
χρειάζεται διάλυση.
! Σφραγίζει, προστατεύει και
κάνει την συντήρηση εύκολη.

Με 1 λίτρο:

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

30m²

Γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια 30/40m²

2. Μετά απο 24 ώρες όταν το δάπεδο
έχει στεγνώσει απομακρύνετε την
περίσσεια υλικού χρησιμοποιώντας
περιστροφική μηχανή (με άσπρο ή
μπεζ κετσέ) ή μια οικιακή παρκετέζα.
3. Επίμονα στίγματα περίσσειας
μπορούν να αφαιρεθούν με ένα
ύφασμα εμποτισμένο με Fila Solv.

Προσοχή:
Κάντε μια δοκιμή πρώτα σε ένα
μικρό κομμάτι για να ελέγξετε
αν αλλάζει το χρώμα.
24 ώρες

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

Προειδοποιήσεις
! Φροντίζετε για τον καλό εξαερισμό
κατά την εφαρμογή αλλά και κατά
την ξήρανση του προιόντος.
Σύνθεση : μίγμα συστατικών
σιλικόνης σε διάλυμα
αποαρωματισμένων
υδρογονανθράκων.

Εφαρμογή
1. Για προστασία σε γυαλισμένα
γρανιτοπλακίδια και γυαλισμένους
φυσικούς λίθους : χρησιμοποιήστε
ένα πινέλο και εφαρμόστε ένα χέρι Fila
MP 90 ισομερώς σε πλήρως καθαρή και
ξερή επιφάνεια.

Συντήρηση : Προτεινόμενη διάλυση
του Fila Cleaner.

Κατανάλωση

Φυσικούς λίθους

Καμμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων &
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης
Εύφλεκτο και επικίνδυνο.
Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να Ερεθιστικό
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 : διαφανές υγρό
Χρώμα : άχρωμο
Οσμή : χαρακτηριστική διαλύματος
υδρογονανθράκων
Πυκνότης : 0,773 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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