Fila WET

impregnátor s mokrým efektem

neleštěné
přírodní kameny
a aglomeráty

URČENÍ

Impregnátor s výsledným ¨mokrým vzhledem¨– čím zvýrazňuje barvy a strukturu materiálů.
Zabraňuje vniknutí nečistot, vody, oleje... do struktury materiálu a ochraňuje barvu na všech
nerovných povrchach (pískovec, antika..), neleštěných přírodních kamenů ( mramor, žula, travertin,
cementové dlažby..)

PŘEDNOSTI

Efekt mokrého vzhledu může být zvýšený počtem nátěrů .
Certifikovaný jako vhodný pro použití na plochách určených na styk s potravinami.
Složení přípravku zabraňuje tvorbě vzniku žlutých skvrn po celou dobu účinnosti přípravku.

NÁVOD

Bez ředění : připravený na použití.
Aplikace:
1. Naneste neředěný Filawet na čistý a suchý povrch štětcem anebo válečkem.
2. Vyčkejte 24 hodin a potom naneste stejnou metodou druhý nátěr.
3. Při obzvlášť porézních materiálech je pro dosáhnutí žádaného trvalého efektu, je třeba nanést
nátěr třikrát.
Další údržba: zředěný roztok FilaCleaner.
Doporučení:
1. Nevstupujte na ošetřenou podlahu po dobu schnutí přípravku. Vyčkejte 24 hodín po nanesení
poslední vrstvy.
2. Neaplikujte na terrakotu a na leštené povrchy.
3. V případě, že potřebujete odstranit nanesenou vrstvu impregnace,použijte přípravek FilaDewax

SPOTŘEBA

Mramor, žula
Nasákavé přírodní kameny

20 m2
15 m2

BALENÍ

1 litr – 12ks v balení

INFO

Obsahuje: Směs syntetických živic rozptýlených v hydrocarbonových rozpoušťědlech.
Vzhled: průhledná viskózní kapalina
Zápach: typická vůně rozpouštědla Hustota: 0,894 kg / litr
Bod vzplanutí: 40 ° C
Silný základní prostředek. Mezní hodnota komponentu: EU limit na tento produkt je ( Cat: 1/h)
750g/l, tento výrobek obsahuje max 735g/l.

5 litrů – 4ks v balení

Doba trvanlivosti neomezená. Skladovací teplota od 5° do 30° C. Aplikační teplota od 10° do 30° C.
Symbol: St. Andrew Cross – upozornění na riziko
DftE – nebezpečný pro životní prostředí

BEZPEČNOST

Riziko: hořlavina. Jedovatý pro vodní organismy (může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí) Dráždi dýchací orgány – může způsobit poškození plic. Výpary můžou způsobit
závrať. Opakovaná expozice může způsobit vysušení anebo popraskání kůže.
Bezpečnostní upozornění: uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávajte odděleně od potravin, nápojů a
krmiv. Nevylévejte do kanalizace – zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při použití nevyvolávejte
zvracení. Vyhledejte okamžitě lékářskou pomoc a ukažte tento obal, anebo označení. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Hořlavina: při požáru použijte hlínu,
písek, chemický anebo pěnový hasicí přístroj.
UPOZORNĚNÍ: Při aplikaci v interiéru místnost důkladně větrejte. Vyhněte se aplikaci na horké
povrchy ( přehřáté sluníčkem a pod...)

