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GEBRUIKSAANWIJZINGWAARTOE DIENT HET

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: melkwitte vloeistof 
Geur: gemengde bloemegeur
Dichtheid: 1,010 kg/liter 
pH: 7,3 

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente 
technische kennis en gegrond op voortdurende onderzo-
eken en laboratoriumtests. Desondanks zijn er factoren die 
wij niet kunnen nagaan. Om die reden is het vereist, naast 
de verstrekte aanbevelingen, altijd eerst zelf onderzoeken, 
tests en controles uit te voeren.
Fila is geenszins aansprakelijk voor een onjuist gebruik van 
zijn producten.

ETIKETTERING 
Er is geen etikettering noch risicovermeldingen of 
veiligheidsaanbevelingen vereist, want op grond van de 
geldende voorschriften is het product niet als gevaarli-
jk geclassificeerd.

WAARSCHUWINGEN 
• het product in de jerrycan is niet vorstbestendig. Op 
kamertemperatuur bewaren.
• Het is afgeraden het product buitenshuis en in ruim-
tes met stilstaand water (badkamers, doucheruimtes) 
te gebruiken.

Opslagtemperatuur 5° tot 30° C. 
Het product moet op materiaal met een temperatuur 
tussen 10° en 30 °C worden toegepast.

SAMENSTELLING 
Emulsie van wasverbindingen, polymeerdispersies, 
geurmaker en additieven. 

Verpakkingen
1-liter jerrycans: in dozen van 12 stuks. 
5-liter jerrycans: in dozen van 4 stuks. 

WAS MET EEN SATIJNGLANS

FilaSatin

Met een liter product krijg ik: 
Plavuizen  20 m2 
Steensoorten  50 m2

RENDEMENT

Verdunning: puur of verdund al naarge-
lang wat nodig is.

Voor bescherming van binnenvloeren 
van klinker en natuursteen:
Breng, op een droge en schone vloer, met 
een doek of ander hulpmiddel een gelijk-
matige laag van het product aan. Breng, na 
ongeveer een uur, kruiselings over de eer-
ste, een tweede laag aan. U kunt de vloer 
na een half uur weer betreden.
Bewerk voor meer glans met de boenwa-
smachine of een wollen doek. 

Voor bescherming van binnenvloeren 
van plavuizen: breng op dezelfde manier 
een laag FilaSatin als afwerkende laag aan. 

Voor het onderhoud: 
verdunde oplossing van Filacleaner. Breng 
verdunde Filasatin aan om de glans te 
hernieuwen.
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Het is zelfglanzend maar u kunt het, 
om de glans te herstellen of te verho-
gen, boenen.
Drie functies in één: het geeft de vlo-
eren bescherming, onderhoud en een 
betere afwerking.
Nieuw origineel satijneffect.
Ideaal voor waardevolle vloeren: het 
doet de schoonheid van de vloer 
beter tot recht komen.
Grote bestendigheid: ideaal voor 
zwaar belopen vloeren. 
Eenvoudig aan te brengen en maxi-
mum rendement.

Het beschermt ongepolijste natuurste-
en (kalksteen, zandsteen, leisteen), rode 
grès, ongeglazuurde klinker en verschil-
lende soorten plavuizen.
Ideaal voor behandeling en onderhoud.

VOORDELEN

“De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben 
betrekking op één laag”  

KLINKER

PLAVUIZEN

NIET GLANZENDE
NATUURSTEEN


