Fila STOP DIRT

Ochrana strukturovaných a
nelešťených dlažeb před znečištěním

Strukturované
a nelešťené
mrazuvdorné
dlažby

URČENÍ

Impregnace zvyšující odolnost sktrukturovaných a neglazovaných dlažeb a chrání jejich povrch před
znečištěním.
Zamezuje vsakování vody a oleje.
Ulehčuje čištění povrchu

PŘEDNOSTI

Chrání povrch před znečistěním a vsakovaním nečistot, umožňuje snažší údržbu.
Vhodný na použití v interiéru i v exteriéru.
Nevytváří film na povrchu a nemění jeho vzhled.
Povrch časem nezežloutne a povrch chráni před působením UV záření.
Splňuje limity zadržování vody ( labolatorní zkoušky podle UNI 11493 ).
Nemá žádný vliv na protiskluzné vlastnosti povrchu.

NÁVOD

Neředí se: připravený na použití
Aplikace: Povrch před ošetřením důkladně vyčistěte ( po pokládcea spárování přípravkem FILA
DETERDEK anebo při použití epoxydových spárovacích hmot přípravkem FILA CR10).
Starší dlažby vyčistěte i přípravkem FILA PS/87 ( dlažbu odmastíte a odstraníte organické nečistoty )
Přípravek nanášejte jen na čistou a suchou dlažbu. Štetcem,houbou anebo hadříkem, krouživými
pohyby vtírejte do dlažby. Aplikujte postupně zhruba po 3-4m2 plochy. Po 10 minutách od aplikace
přebytečnou impregnaci setřete z povrchu.
Doporučení : Před nanášením přípravku doporučujeme vyzkoušet přípravek na menším ploše a
ověřit případnou reakci a změnu zabarvení dlažby.

VYDATNOST

1L – 30 až 40m²

BALENÍ

500ml – 12ks v balení

INFO

BEZPEČNOST

Obsahuje: směs silikónových částic rozpuštěných de-aromatizováno v uhlíkovém rozpouštědle.
Vzhled: průhledná kapalina
Barva: bezbarvý
Zápach: mírný zápach uhlovodíkového rozpouštědla Hustota: 0,887 kg / litr
Bod vzplanutí: 40 ° C
Doba trvanlivosti neomezená.
Skladovací teplota od 5° do 30° C. Aplikační teplota od 10° do 30° C.
Rizika: hořlavina. Jedovatý pro vodní organismy (může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí) Dráždi dýchací orgány ,může způsobit poškození plic.
Výpary mohou způsobit závrať.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní upozornění: uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravín, nápojů a krmiv.
Nevylévejte do kanalizace – zabráňte uvolnění do životního prostředí
Při požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tneto obal anebo
označení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Hořlavina: při požáru použijte hlínu, písek, chemický anebo
pěnový hasicí přístroj
UPOZORNĚNÍ: Při aplikáci v interiéru, místnost důkladně větrejte . Vyhněte se aplikaci na horké
povrchy ( přehřáte sluncem apod... )

