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FORDELENEHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE

FILAW68
VANNBASERT FLEKKBESKYTTELSE FOR UPOLERTE OVERFLATER

 TERRAKOTTA
 KLINKER
 SEMENT
 UPOLERT NATURSTEIN 
OG AGGLOMERAT

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.   
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.   
• Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur.
For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt 
på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav 
til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, 
perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet av 
materialet. Produktet beskytter ikke marmor og kalkholdig 
naturstein mot syreangrep.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på 
mellom 10 og 30 °C.

SAMMENSETNING
Vanndispersjon av organisk harpiks.

MERKING
Det kreves ingen merking eller risiko- eller 
sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke 
er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende 
bestemmelser.

I samsvar med italiensk lov 161/06:
Kategori: Fiksermidler/primere (vannavstøtende).
EU-grenseverdi (Kat. 1/h): 30 g/L (2010).
Dette produktet inneholder maks 0 g/L

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Farge: Gulaktig, klar
Lukt: Alkohollukt
Tetthet: 1,010 kg/L
pH: 4,6

Disse informasjonene er et resultat av våre 
aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av 
kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. 
Vær oppmerksom på at det kan finnes faktorer 
som vi ikke er i stand til å påvirke. Derfor må man 
alltid teste, prøve og kontrollere selv i hvert tilfelle 
at våre anbefalinger stemmer. Fila påtar seg intet 
ansvar for uriktig bruk av produktene.

Pakningsstørrelser
1-liters kanner i kartonger á 12 stk.  
5-liters kanner i kartonger á 4 stk. 

Forbruk 1 liter:

Terrakotta imprunetino, rustikk, polert       15/20 m² 

Terrakotta håndlaget, leirfliser, teglstein, spansk 7/10 m² 
 Naturstein            10/20 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk”

DEKKEVNE  

Advarsel:
Test produktet på et lite område for å se om det 
oppstår fargeforandringer.
Ikke påfør produktet hvis det er meldt regn.
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Ingen fortynning: klar til bruk.

Innendørs overflater i ubearbeidet 
terrakotta og naturstein: 
Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør 
et jevnt strøk med FILAW68, Pass på at 
det trenger godt inn i fugene. Vent i minst 
en time, og påfør deretter et strøk med 
toppvoks alt etter hvilken effekt du ønsker 
(FILAMATT: naturlig; FILASATIN: silkematt.
Innendørs overflater i polert terrakotta og 
naturstein: 
Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør 
et jevnt strøk med FILAW68, Pass på at 
det trenger godt inn i fugene. Etter 4 timer 
påføres et strøk med toppvoks alt etter 
hvilken effekt du ønsker (FILAMATT: naturlig; 
FILASATIN: silkematt.
Utendørs overflater i terrakotta, 
naturstein og sement: 
Bruk en malerkost eller en mopp, og påfør 
to jevne strøk med FILAW68 Pass på at det 
trenger godt inn i fugene.
Vedlikehold: 
fortynnet løsning av FILACLEANER.

 Naturlig effekt: Endrer ikke materialets 
utseende.

 Vannbasert: Miljøvennlig behandling 
som utføres på kort tid, fordi det 
kan også påføres på overflater med 
restfuktighet.

 Danner ikke en overflatehinne.
 Endrer ikke frostbestandigheten.
 Utmerket også for overflater i sement.
 Sertifisert “Egnet for kontakt med 
næringsmidler”

 Produktet har veldig lave VOC-utslipp: 
Sertifisert GEV og merket EC1Plus bidrar til å 
opptjening av LEED.

 Impregnerer og beskytter materialer 
med vannoppsug som ubearbeidet 
naturstein, terrakotta og sement, mot 
vann- og oljeholdig skitt.

 Reduserer materialets absorbering 
drastisk uten å endre materialets 
utseende.

 Egnet både for innen- og utendørs 
gulv.

 Fungerer som grunnleggende 
beskyttelse før påføring av voks for 
innendørs gulv.


