Fila STONE PLUS

impregnace

leštěné přírodní
kameny
neleštěné
přírodní kameny
a aglomeráty

vlevo – ošetřený povrch s FILA STONE PLUS, vpravo – neošetřený povrch

URČENÍ

Impregnace – chrání, posilňuje a obnovuje původní barvy a strukturu přírodních kamenů. Proniká
hluboko do materiálu, chráni ho před vodou, mastnotou a nečistotami. Ideální pro venkovní , i vnitřní
použití, na parapety, dekorace, rozety..

PŘEDNOSTI

Zintenzivňuje barvy , obnovuje původní vzhled přírodních kamenů.
Zabraňuje zažloutnutí a tvorbě skvrn.
UV odolný, zabezpečuje stálou ochranu před povětrnostními vlivy.
Odstraňuje nedostatky u výrobků ze žuly.
Nevytváří film.
Certifikovaný na impregnaci povrchů, které přicházejí do styku s potravinami.
Neředí se: připravený na použití

NÁVOD

Aplikace:
Přípravek naneste na čistý a suchý povrch ošetřený vhodnými přípravky stětcem rovnoměrně a bez
přerušení. Při nanášení vtírejte přípravek do materiálu pomocí houbičky, pomžete tak prípravku lepšie
preniknúť do tela materiálu. Po 8 hodinách, je povrch pochôdzny. Pokiaľ chcete ešte viac zintenzívniť
farby, aplikujte prípravok ešte raz 8 hodín po prvom nátere.
Doporučenie :
Pred nanášaním prípravku doporučujeme vyskúšať prípravok na menšej ploche a overiť prípadnú zmenu
v sfarbení. Bežnú údržbu vykonávajte s nariedeným prípravkom FILA CLEANER.

SPOTŘEBA
BALENÍ

Leštěné přírodní kameny
Rustikální kameny
250 ml – 12 ks v balení

50 m2
20/25 m2
1 litr – 12ks v balení

5 litrů – 4ks v balení

Obsahuje: de-aromatizovaný minerální terpentin.
INFO

Vzhled: průhledná kapalina Barva: bezbarevný Zápach: mírný zápach uhlovodíkového rozpoušťedla
Hustota: 0,900 kg / litr Bod vzplanutí: 40 ° C
Doba trvanlivosti neomezená.
Skladovací teplota od 5° do 30° C. Aplikační teplota od 10° do 30° C.
Symbol: StAndrew to Cross –upozornění na riziko

BEZPEČNOST

Rizika: Hořlavý. Zdraví škodlivý: při požití může způsobit poškození plic. Opakovaná expozice může
způsobit vysušení anebo popraskání kůže.
Bezpečnostní upozornění: Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou 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 prach, anebo pěnu.

