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Που χρησιμοποιείται
! Προστατεύει αγυάλιστους τεχνητούς
γρανίτες, μονόπυρα κεραμικά, terra
cotta, χτυπητούς λίθους απο λεκέδες ,
και δάπεδα και υπόκεινται σε βαριά
κυκλοφορία.
! Δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα
πάνω στην επιφάνεια.
! Ιδανικό ως τελειωτικό φινίρισμα για
την προστασία σε terra cotta,
αγυάλιστους φυσικούς λίθους και
αγυάλιστα συνθετικά μάρμαρα.

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται

! Ιδανικό για τεχνητά γρανιτοπλακίδια με
βαριά κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται
γυάλισμα.
! Εξαιρετική συγκολλητική δύναμη.
! Εφαρμόζεται πολύ εύκολα σε
αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια.
! Έντονη λάμψη χωρίς γυάλισμα.

Καμμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση.
Εφαρμογή:
! Για προστασία σε τεχνητούς γρανίτες :
Εφαρμόστε αδιάλυτο με ένα ύφασμα
και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει
εντελώς. Αν είναι αναγκαίο εφαρμόστε
ένα δεύτερο χέρι κατά την αντίθετη
κατεύθυνση απο την αρχική.
Περιμένετε να στεγνώσει τελείως πριν
πατήσετε το δάπεδο. Δεν χρειάζεται να
γυαλίσετε.

! Για φινίρισμα σε terra cotta και λίθους
εφαρμόστε αδιάλυτο με ένα ύφασμα και
περιμένετε μέχρι να στεγνώσει
εντελώς. Δεν χρειάζεται να γυαλίσετε.

Κατανάλωση
Με 1 λίτρο:

Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4
Προειδοποιήσεις
! Προστατέψτε το προιόν απο τον παγετό.
Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου.
! Σε ορισμένες περιπτώσεις το Fila Jet
ενδέχεται να υπάρχουν δυσκολίες στη
πρόσφυση. Για το λόγο αυτό κάντε ένα
τεστ δοκιμής πριν τη χρήση.

30-45 λεπτά

Terracotta

30m²

Τεχνητοί γρανίτες

30/40m²

“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.

Σύνθεση
Υδατικό διάλυμα αποτελούμενο απο
ακρυλικά πολυμερή, κεριών
πολυαιθυλενίου, υγρές ρητίνες,
πλαστικοποιητές και ειδικά πρόσθετα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Μην πατάτε το δάπεδο κατά την διάρκεια
που στεγνώνει και μην εφαρμόζετε
περισσότερο προιόν σε σημεία που δεν
έχουν στεγνώσει.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : κρεμώδες λευκό υγρό
Οσμή : χαρακτηριστική ακρυλική
Πυκνότης : 1,023 kg/lt
pH : 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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