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VOORDELENWAARTOE DIENT HET GEBRUIKSAANWIJZING

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

Geen verdunning: gebruiksklaar.

Toepassing:
Voor de behandeling van vloeren bui-
tenshuis: abreng een eerst laag Hydrorep 
aan (voor natuursteen) of Fila ES/82 (voor 
plavuizen) op een droge vloer aan. Breng 
de volgende dag FilaFob gelijkmatig met 
een blokkwast aan. 

Voor de behandeling van vloeren 
binnenshuis: breng FilaFob met een blok-
kwast aan. Breng de volgende dag een 
of twee lagen van het meest geschikte 
beschermmiddel aan (Filajet, FilaMatt, 
FilaSatin, FilaLongLife. 

Onderhoud: 
Verdunde oplossing van FilaCleaner. Met een liter product kan ik: 

Plavuizen  5/10 m²
Steen   10/20 m²   bewerken

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: ttransparante vloeistof 
Kleur: kleurloos
Geur: typisch voor koolwaterstofoplosmiddel 
Dichtheid: 0,785 kg/liter 
Vlampunt: 40°C 

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente 
technische kennis en gegrond op voortdurende onderzoeken 
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
Symbool
Sint-andrieskruis 
Risicovermeldingen
Ontvlambaar. Kan in het aquatisch milieu op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: 
kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde bloot-
stelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsvermeldingen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden 
van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verpakking 
voorzichtig behandelen en openen. Spuitnevel niet inade-
men. In geval van brand aarde, zand of chemische poeder 
gebruiken. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct 
een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. 
In overeenstemming met wetsbesl. 161/06. Klasse: (wateraf-
stotende) fixerende primer Eu-grenswaarde (cat. 1/H): 750 g/l 
(2007). Dit product bevat maximum 740 g/l. 

WAARSCHUWING
• Bij gebruik binnenshuis is het aanbevolen de ruimte 
goed te luchten.

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 syntheseharsen.

HARMFUL 

Het behoudt de kleur en het 
oorspronkelijke aspect.
Het vormt geen filmlaag.
Het tast de vorstbestendigheid van 
de plavuizen niet aan: getest door het 
Centro Ceramico in Bologne.
Het is als “geschikt voor contact met 
levensmiddelen” gecertificeerd.
Uitstekend op geslepen rustieke 
plavuizen en antiek-marmer.

Vlekkenmiddel voor binnen- en 
buitenvloeren.
Basisbescherming voor het in de was 
zetten voor oppervlakken binnenshuis 
met rustieke of ruwe afwerking.

OLIE-AFSTOTEND VOOR PLAVUIZEN EN NATUURSTEEN 

FilaFob

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