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Που χρησιμοποιείται
! Ευχάριστο βρεγμένο look για
άγριες επιφάνειες (χτυπητές,
σκαπιτσαριστές, αμμοβολημένες,
κ.α.).
! Προστατεύει απο νερό και λάδι.
! Ιδανικό για αδιαβροχοποίηση σε
τραπέζια, πάγκους κουζίνας και
μπάνιου με χτυπητά μάρμαρα.

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται
Καμμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.

! Ανάλογα τις εφαρμογές μπορεί να
αυξήσει την βρεγμένη όψη.
! Πιστοποιημένο καταλληλότητας σε
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή
με τροφές.
! Δεν κιτρινίζει ανεξάρτητα απο τις
περιβαλλοντικές συνθήκες.
! Δεν ξεφλουδίζει.

Εφαρμογή:
1. Εφαρμόστε σε επαρκή ποσότητα
και ισομερώς το Fila Wet σε πλήρως
καθαρή και ξερή επιφάνεια με μία
βούρτσα ή ρολό.
2. Μετά απο 24 ώρες εφαρμόστε ένα
δεύτερο χέρι κατά τον ίδιο τρόπο.
3. Για ιδιαίτερα απορροφητικά
πετρώματα μπορεί να χρειάζεται και
3ο χέρι για να πετύχετε το επιθυμητό
αποτέλεσμα της βρεγμένης όψης.
Συντήρηση : προτεινόμενη διάλυση του
Fila Cleaner. Σε περιοχές που εκτίθενται
σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες
προτείνουμε να επαναλαμβάνετε την
διαδικασία κάθε 2 χρόνια.
24 ώρες

Κατανάλωση
Με 1 λίτρο:
Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4
Προειδοποιήσεις
! Όταν χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς
χώρους φροντίζετε για τον καλό
εξαερισμό.
! Αποφεύγετε να το εφαρμόζετε σε
πάρα πολύ ζεστές επιφάνειες.
Σύνθεση : μίγμα συνθετικών ρητινών
σε διάλυμα υδρογονανθράκων.

20m²

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
1. Μην περπατάτε πάνω στην επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
Περιμένετε 24 ώρες για τελική εφαρμογή.
2. Μην εφαρμόζετε σε terracotta ή γυαλισμένες επιφάνειες.
3. Αν το προιόν εφαρμοσθεί λάθος ή είναι αναγκαίο να
αφαιρεθεί τοπικά μπορείτε να χρησιμοποιήστε το FilaDewax.

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.
Επικίνδυνο για
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά απο το περιβάλλον
τα παιδιά.
Μακριά απο τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην
αποχέτευση.
Σε περίπτωση κατάποσης μη προκαλέσετε
εμετό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια
και δείξτε το δοχείο αυτό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : διάφανο ημίρρευστο υγρό
Οσμή : χαρακτηριστική αρωματική
διαλύματος
Πυκνότης : 0,894 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
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