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ETIKETTERING 
Symbool 
Sint-andrieskruis (n) 
Risicovermeldingen 
Ontvlambaar. Schadelijk voor in het water 
levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan 
longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstel-
ling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
Veiligheidsvermeldingen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van 
eet- en drinkwaren en van diervoeder. In geval van brand 
aarde, zand, chemische poeder of schuim gebruiken. Bij inslik-
ken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en 
de verpakking of het etiket tonen. Bevat: gedearomatiseerde 
kunstterpentijn.

Met een liter product krijg ik: 
Glanzende steensoorten  50 m2 
Ruwe steensoorten     20/25 m2

HARMFUL 

Fila StonePlus

WAARTOE DIENT HET

Verpakkingen 
250-ml blikken: in dozen van 12 stuks. 
1-liter blikken: in dozen van 12 stuks. 
5-liter blikken: in dozen van 4 stuks. 

Het heeft een kleurverlevendigend 
effect op alle afwerkingen. 
Voor gebruik binnen- en buitenshuis.
Het vergeelt niet, is bestendig tegen 
UV-stralen en verstrekt een langdu-
rige bescherming.
Het verwijdert de porositeit van 
graniet.
Bijzonder hoog rendement.
Het vormt geen filmlaag.
Het is als geschikt voor levensmidde-
len gecertificeerd.

Het beschermt en verlevendigt de oor-
spronkelijke kleur van glanzende, gepo-
lijste, ruwe en  antiek natuursteen.
Het dringt diep in het materiaal en 
beschermt het tegen vlekken en waterig 
en olieachtig vuil. 
Ideaal voor vensterbanken, bovenbla-
den, rozetten, versieringen. Uitstekend 
geschikt voor binnen- en buitenshuis

Onverdund: gebruiksklaar.

Toepassing: 
1. Breng Fila StonePlus met behulp van een 

kwast, spons of ander hulpmiddel op 
droog en schoon materiaal aan.

2. Tijdens het aanbrengen met een spons 
of doek het oppervlak bewerken, en 
zodoende het product beter binnen te 
laten dringen en het overtollige product 
te verwijderen.

3. Al na 8 uur is de vloer begaanbaar.
4. Breng, om een diepere kleur te krijgen, 

meerdere lagen van het product aan, 
steeds met een tussentijd van minstens 
8 uur.

Onderhoud: 
verdunde oplossing 
van FilaCleaner. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: vloeistof 
Kleur: kleurloos
Geur: licht naar koolwaterstofoplosmiddel
Dichtheid: 0,900 kg/liter 
Vlampunt: 40°C

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente 
technische kennis en gegrond op voortdurende onderzoe-
ken 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 aansprake-
lijk voor een onjuist gebruik van zijn producten.

WAARSCHUWINGEN 
Het product is gebaseerd op oplosmiddel: bij gebruik 
in gesloten ruimtes raden wij u aan goed te ventile-
ren en het product op een koele en droge plaats te 
bewaren. 

Opslagtemperatuur 0° tot 30° C. 
Het product moet op materiaal met een temperatuur 
tussen 5° en 30 °C worden toegepast.

SAMENSTELLING 
Mengsel van in een gedearomatiseerd koolwaterstof-
oplosmiddel gedispergeerde siloxaanverbindingen. 

VOORDELEN

15 minuti
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24 ore
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1 ora
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1 ora 30 minuti

30-45 minuti

30 minuti 20 minuti

1 ora

15 minuti

GEBRUIKSAANWIJZING

23

Een oppervlak van behan-
delde (links) en niet met  
Fila StonePlus behandelde 
(rechts) gespleten leisteen. 
Het is duidelijk te zien hoe 
ook de donkere kleuren 
verlevendigd worden. 

Ook op gevlamd graniet 
verlevendigt Fila StonePlus 
de natuurlijke kleur op zijn 
best.

Fila Op antiek Alpen Groen 
heeft Fila StonePlus een uit-
stekend rendement: nooit 
kwam het materiaal zo goed 
tot recht. 

Op glanzend roze marmer 
laat Fila StonePlus zich van zijn 
beste kant zien en blaast tinten 
en aders nieuw leven in.

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

Attentie: 
Eens behandeld met FilaStone Plus, kunt u 
de steen niet in zijn oorspronkelijke staat 
terugbrengen: controleer het kleureffect op 
een klein oppervlak.

ACCENTUERENDE BESCHERMING VOOR NATUURSTEEN

NATUURSTEEN,
MARMER, STEENSOORTEN

GRANIET, SAMENGESTELDE 
STEENSOORTEN

RENDEMENT


