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Που χρησιμοποιείται
! Τονίζει το χρώμα σε εξωτερικά
terracotta και πετρώματα.
! Δημιουργεί ένα φράγμα ενάντια
στο νερό και στους λιπαρούς
λεκέδες.

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται

! Εμφανίζει το φυσικό χρώμα της
επιφάνειας.
! Βάσεως νερού : φιλικό ως προς το
περιβάλλον και χρειάζεται λιγότερο
χρόνο για την εφαρμογή του αφού
μπορεί να εφαρμοστεί και σε όχι
εντελώς στεγνή επιφάνεια.
! Δεν επηρρεάζει την αντιψυκτική
ιδιότητα του terracotta. Ελεγμένο
απο το Κέντρο Κεραμικών της
Bologna.
! Εγγυημένη προστασία για χρόνια.

Καμμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.
Εφαρμογή:
1. Ανακινήστε το δοχείο πριν την χρήση
και κατόπιν εφαρμόστε με μία
βούρτσα σε καθαρή επιφάνεια και
τους αρμούς. Είναι προιόν βάσεως
νερού και κάποια σχετική υγρασία
είναι επιτρεπτή έτσι λοιπόν το Fila
Tone Up μπορεί να εφαρμοστεί μετά
μερικές μέρες απο τον αρχικό
καθαρισμό.
2. Σε ιδιαίτερα απορροφητικές
επιφάνειες (terracotta) εφαρμόστε ένα
δεύτερο χέρι μετά 4 ώρες απο το
πρώτο. Για να αυξήσετε την αντίσταση
σε νερό και λάδι, σας συνιστούμε να
ξεκινήσετε την διαδικασία της
προστασίας με το Fila W68 ως βασικό
εμποτισμό.

Κατανάλωση
Με 1 λίτρο:

Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4
Προειδοποιήσεις
! Μη ανθεκτικό στον παγετό.
! Αποθήκευση σε θερμοκρασία
δωματίου.
Σύνθεση
Μίγμα συνθετικών οργανικών ρητινών
και διαλύματος σιλοξάνης σε νερό.

Terracotta

10m²

Φυσικούς λίθους

25m²

Συντήρηση :
Προτεινόμενη διάλυση του Fila Cleaner.
Για επίμονους λεκέδες πλύνετε με Fila PS
87 σε αραίωση 1:2 - 1:5. Όταν
στεγνώσει η επιφάνεια επαναλάβετε την
εφαρμογή του Fila Tone Up.

“Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και
αναφέρονται για μία 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 : υγρό
Χρώμα : κρεμώδες λευκό
Οσμή : χαρακτηριστική ρητίνης
Πυκνότης : 1,001 kg/lt
pH : 8,0
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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