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FILAWET ECO
VATTENBASERAT SKYDDANDE STÄRKANDE MEDEL MED VÅTEFFEKT

ICKE POLERAD 
NATURSTEN
ICKE POLERAT 
AGGLOMERAT
TERRAKOTTA
TUFO

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering: 
Skaka om produkten före användning. Applicera 
FILAWET ECO jämnt på torr och ren yta med 
pensel, trasa eller roller. Var dessutom noga med 
fogarna. Applicera ett andra lager av produkten på 
samma sätt efter 2-3 timmar. Ytan får inte beträdas 
förrän efter minst 12 timmar. 

Underhåll: 
Lösning utspädd med FILACLEANER. 

  
   

 Ekologisk behandling: vattenbaserad.
 Hög beständig mot hög trafik.
 Väderbeständig
 Flagnar eller gulnar inte.
 Underlättar efterföljande underhåll.
 Påverkar inte terrakottans frostbeständighet 
(UNI EN ISO 10545-12).

 Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: 
Certifierad av GEV och märkt med 
EC1Plus bidrar till att erhålla poäng för 
LEED.

 Produkten är certifierad enligt A+, fransk 
VOC-förordning.

 Produkten uppfyller:
 - Franska CMR-komponenter
 - AgBB
 - Belgisk förordning

 Skyddar mot fläckar och smuts och ger 
en våteffekt. För ytor av icke polerad 
natursten, icke polerat agglomerat och 
terrakotta.

 Förhindrar absorbering av fläckar och 
underlättar borttagning av smuts.

 Produkten är särskilt lämplig för applicering 
utomhus, men även inomhus.

 Förhindrar ansamling av damm på ytan.

  

En liter produkt räcker till:

Icke polerad sten och agglomerat                        10/20 m2

Terrakotta                       7/20 m2

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

ÅTGÅNG 

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken. 
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.  
• Släng inte behållaren i miljön efter användning. 
• 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 polymerer i emulsion dispergerade i vatten.
 
 
 
 

MÄRKNING
Signalord: Varning
Faroangivelser:
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du 
måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för 
barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. 
Käytä silmien / kasvonsuojain. VID KONTAKT 
MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja.    

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Mjölkaktig
Lukt: Typisk hartsdoft
Densitet: 1,023 kg/liter
pH: 7,0

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 deras 
produkter.

Varning!: 
På ytor med låg absorptionsförmåga (skiffer, 
botticinomarmor, carraramarmor) rekommenderas 
att späda produkten med vatten (utspädning 1:1 ). 
Applicera inte på polerade ytor. Applicera inte 
produkten utomhus om regn förutspås. Produkten 
kan inte appliceras på beläggningar där problem med 
stigande fukt förekommer. Vid bristfällig applicering 
och när en grundlig rengöring är nödvändig för att ta 
bort FILAWET ECO, använd FILANOPAINT STAR.

FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

REV. 01 - 05/05/2017


