FILASTOP DIRT

BESKYTTENDE BARRIERE MOT SKITT

PORCELLANATO MED
STRUKTUR
NATURLIG
PORCELLANATO

PICTURES: by courtesy of Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

HVA BRUKES DET TIL
Gjør at skitt fra stor trafikk ikke
fester seg så lett til overflaten.
Beskytter materialet mot vann- og
oljeflekker.
Gjør rengjøringen enklere.

FORDELENE
Danner en kjemisk forbindelse
med materialet uten at det
dannes en overflatehinne.
Begrenser vannansamlingen
(laboratorietester utført på gulv
som er lagt iht. UNI 11493
forskriften).
Endrer ikke overflatens
sklisikkerhet (forsøk utført iht.
metodene B.C.R.A. og ASTMC
1028-2007).
Kan brukes innendørs og
utendørs.
Gulner ikke og er motstandsdyktig
mot UV-stråling.

BRUKSMÅTE
Ingen fortynning: klar til bruk.
Bruksmåte:
Bruk en pensel, svamp eller mopp og
påfør et jevnt strøk med FILASTOP DIRT
på tørt og rent gulv. Gni overflaten med
kjøkkenpapir eller gulvbehandlingsmaskin
med hvit pad. Fjern eventuelt overflødig
produkt innen 10 minutter med en ren klut
eller en gulvbehandlingsmaskin med hvit
pad. Det anbefales å påføre produktet på
et par kvadratmeter om gangen.
Overflaten kan tas i bruk etter 12 timer.
Ikke påfør produktet utendørs hvis det er
meldt regn.

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:
Porcellanato med struktur
30 - 40 m2

Pakningsstørrelser

500 ml bokser i kartonger á 12 stk.
SAMMENSETNING
Blanding av silikonharpikser finfordelt i
dearomatisert hydrokarbonløsemiddel.

“Veiledende dekkevne pr. strøk”

MERKING
Advarsler: Fare
Faresetninger:
Brannfarlig væske og damper. Kan
være dødelig ved svelging om det
kommer ned i luftveiene. Skadelig, med
langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt
eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.
Forsiktighetsråd:
Ha beholderen eller produktetiketten
for hånden hvis lege kontaktes.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Holdes vekk fra varmekilder/gnister/åpen
flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Bruk
vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
VED SVELGING: kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/
beholder kastes i samsvar med kommunale
bestemmelser. Inneholder: NAFTA (PETROLEUM),

Tips:
Gni gjenstridige flekker på flatene med en klut
fuktet med produktet til alle rester er fjernet.
Advarsel:
Kan gjenoppfriske materialets og fugenes
farge. Gjør først en prøve på en liten del av
overflaten. Produktet er løsemiddelbasert. Ved
innendørs bruk bør rommet luftes.
HYDROGENBEHANDLET TUNG
TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Farge: fargeløs
Lukt: av hydrokarbonløsemiddel
Tetthet: 0,887kg/l
Flammepunkt: > 40°C
Denne informasjonen er et resultat av våre
aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av
kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser.
Det finnes allikevel faktorer som vi ikke kan påvirke,
og de gitte forslagene krever derfor stadige
kontroller, tester og bekreftelser.
Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av
produktene.
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