FILAMP90 ECO PLUS
SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL
UTAN KOLVÄTELÖSNINGSMEDEL

Polerad
granitkeramik
MARMOR
GRANIT
	natursten

UTAN LÖSNINGSMEDEL Kolväten
BIDRAR TILL ATT ERHÅLLA
LEED®-POÄNG.

TILL VAD?
Smutsavstötande medel med
obehandlad effekt.
Det är det bästa ekologiska skyddet
mot fläckar på granitkeramik,
natursten, marmor och granit med
polerad, bestruken, borstad eller
finslipad matt ytbehandling.
Produkten minskar materialets
absorption utan att ändra dess
utseende.
Impregnerar, skyddar och underlättar
rengöring.
Det är även optimal för fogar,
Craquelé-keramik, granulat, marmorharts och gravstenar.

ANVÄNDNING

FÖRDELAR
Bidrar till att erhålla LEED-poäng.
Fri från kolvätelösningsmedel: Ekologisk
behandling
Eftersom produkten är vattenbaserad tål
den restfuktighet och kan därför appliceras
endast 24-48 timmar efter den första
rengöringen. På detta sätt kan behandlingen
genomföras snabbare.
Det räcker att applicera produkten i ett lager.
Gnugga in produkten i ytan tills all produkt
har absorberats.
Ingen film skapas och produkten gulnar inte.
Idealisk för att skydda bord, badrumsmöbler
och köksbänkar. Produkten har testats som
lämplig för kontakt med livsmedel.
Efter endast 4 timmar kan du gå på
golvet.
ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Förpackningar

250 ml flaskor: Kartonger med 12 stycken.
Enlitersdunkar: Kartonger med 6 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.
FÖRESKRIFTER

• Ska förvaras utom räckhåll för barn.
• Släng inte batterierna 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.
• Vädra rummet väl när produkten används och torkar.
• Produkten skyddar inte marmor eller kalksten från
syraattacker.

Polerad granitkeramik
30-40 m2
Polerad marmor/granit 30 m2
Venetiansk sten
Slipad matt sten

20 m
10-20 m2
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Ingen utspädning: Klar att använda.
Applicering:
- För natursten med slät matt yta: Applicera på
rena och torra ytor produkten FILA MP90 ECO
PLUS impregnera materialet fullständigt med en
pensel eller en ylletrasa. Var noga med att ta bort all
överskottsprodukt som inte har absorberats med en
trasa eller absorberande papper.
- För natursten med polerad blank yta: Applicera
jämnt ett lager FILA MP90 ECO PLUS på ren och
torr yta med pensel eller ylletrasa. Använd en trasa
eller en pappershandduk efter 10 minuter som är
fuktad med samma produkt, för att jämna ut och ta
bort överskottsprodukt som inte har absorberats.
Gnugga in produkten ordentligt på djupet och ta
bort överskottsprodukt med större lätthet
- För polerad granitkeramik och blank kompakt
marmor: Det rekommenderas att ta bort
överskottsprodukt fyra timmar efter appliceringen
med metoden som beskrivits tidigare för de
polerade materialen.
Expertens råd: För ett korrekt dagligt underhåll,
rekommenderas att rengöra ytan som har
behandlats med det neutrala koncentrerade
rengöringsmedlet FILACLEANER enligt
utspädningsförhållandena som anges på etiketten
eller FilaRefresh för arbetsbänkar, fönsterbrädor
eller bord.
Observera!
Innan produkten appliceras rekommenderas
att kontrollera på en liten yta att färgen inte
ändras.
Applicera inte produkten om regn förutspås.

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering”

MÄRKNING
Ingen märkning eller varnings- eller
säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten
inte är klassificerad som farlig enligt gällande
lagstiftning.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Genomskinlig vätska
Färg: Svagt opaliserande
Lukt: Typisk doft
Densitet: 1,004 kg/liter
pH: 9,9
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.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på
mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Dispersion av organiska hartser i vatten.
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