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Ingen utspädning: Klar att använda 
Applicering
Impregnera materialet fullständigt med 
FILASTONE PLUS ECO  med en pensel, en 
svamp eller annat. Arbeta in produkten under 
applicering med en svamp eller en trasa för att 
underlätta inträngningen av produkten och var 
noga med att ta bort allt överskott fullständigt. 
Efter cirka 4 timmar kan du gå på golvet. 
Produkt som inte absorberas och stannar kvar 
på ytan ska tas bort genom att gnida ytan med 
en trasa fuktad med FILASTONE PLUS ECO. 
För att öka skyddet, rekommenderas att 
avsluta behandlingen med FILAMP90ECO 
PLUS inom 4 timmar. 
Vanligt underhåll: FILAREFRESH för 
arbetsbänkar, fönsterbrädor och bord eller 
FILACLEANER utspädd 1:200. 

FILASTONE PLUS ECO
SKYDDANDE UPPFRÄSCHANDE
UTAN LÖSNINGSMEDEL

 NATURSTEN
 MARMOR
 GRANIT 

 Ger en färgton på alla ytbehandlingar.
 Produkt med mycket låga VOC-
utsläpp, vilket bidrar till att erhålla 
LEED-poäng enligt amerikanskt och 
italienskt protokoll.

 Vattenbaserad: Ekologisk behandling
 Eftersom produkten är vattenbaserad 
tål den restfuktighet och kan därför 
appliceras endast några dagar efter 
den första rengöringen. På detta 
sätt kan behandlingen genomföras 
snabbare. 

 Fräschar upp även fogarna, skapar 
ingen ytfilm och är UV-beständig

 Skapar ingen film.
 Testad för kontakt med livsmedel. 
Idealisk för bord och arbetsbänkar

 Skyddande med uppfräschande 
effekt.

 Skyddar och förstärker den 
ursprungliga färgen på polerad, 
slipad, opolerad och antikbehandlad 
natursten.  

 Tränger djupt ned i materialet, vilket 
minskar absorptionen av smuts.

Observera! 
När stenen en gång har behandlats med 
FILASTONE PLUS ECO kan den inte 
återställas till sitt ursprungliga skick. Testa 
först färgtonen på en liten yta innan den 
behandlas. 
Appl icera inte produkten om regn 
förutspås.

FÖRESKRIFTER
• Produkten skyddar inte marmor eller kalksten från 

syraattacker.
• Om produkten används inomhus rekommenderas att vädra 

rummet ordentligt för att underlätta torkningen.
• Förvara produkten på en sval och torr plats.
• För en god behandling ska golv utomhus läggas 
på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, 
såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av 
dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad 
frostbeständighet hos materialet.
TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur 
på mellan 10 och 30 °C. 
SAMMANSÄTTNING
Blandning av naturlig förening dispergerat kisel i vatten

MÄRKNING
Signalord: Varning

Faroangivelser:
Irriterar huden.
Innehåller: benzisothiazolinone.
Kan orsaka en allergisk reaktion.

Försiktighetsåtgärder:
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du 
måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för 
barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. 
Käytä suojakäsineet. VID HUDKONTAKT: tvätta 
med mycket vatten / . . . Vid hudirritation: Sök 
läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem 
innan de används igen.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Flytande Mjölkaktig  
Lukt: Typisk hartsdoft
Densitet: 0,98 kg/l
pH: 6,7

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller.  
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess 
produkter.

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken. 
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken. 
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En liter produkt räcker till:

Polerad sten                 30/50 m2   
Opolerad sten                   15/25 m2

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering”

ÅTGÅNG 
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