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GEBRUIKSAANWIJZINGVOORDELENWAARTOE DIENT HET

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

Verdunning: vóór de behandelingsfasen 
raden we u aan Filamatt te verdunnen door 
een glas aan het dweilwater toe te voegen.

Toepassing 
Breng het puur met een dweil of doek aan. 
Wacht tot het droog is (ongeveer een uur) 
en breng kruiselings over de eerste, een 
tweede laag aan. 
Na een uur kunt u de vloer belopen. 

Onderhoud: 
gebruik puur, om de vorige glans te vermin-
deren, of verdund volgens de boen-en-was 
techniek (2-3 glazen in de spoelemmer). 

Het verstrekt een heel origineel 
natuurlijk effect.
Het heeft een hoge concentratie: 
u kunt het in verschillende verdun-
ningen, al naargelang de vereisten, 
toepassen.
Als u het glanzend boent, verkrijgt u 
een satijnglans.
U kunt het volledig verwijderen.
Het heeft een uitstekend zelfnivelle-
rend vermogen.

Voor het onderhoud en een matte 
finish van de behandeling van vloeren 
van plavuizen, klinker, antiek-marmer, 
natuursteen.
Het is de ideale finish na de waterafsto-
tende behandeling op waterbasis.
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Met een liter product krijg ik: 
Plavuizen 20 m2 

Steensoorten  50 m2

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: melkwitte vloeistof 
Geur: bloemegeur
Dichtheid: 0,980 kg/liter 
pH: 8,0 

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 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 gevaar-
lijk geclassificeerd.

WAARSCHUWINGEN 
• Bewaar de jerrycan op kamertemperatuur, het pro-
duct is niet vorstbestendig
• U kunt het product met behulp van de specifieke 
wasverwijderaar voor was op waterbasis Fila PS/87 
verwijderen. 
• 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 
Waterige emulsie van harde wassen en polymeren 
onder toevoeging van een mat makend middel en 
andere geschikte additieven.

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

1 uur

KLINKERS

PLAVUIZEN

MARMER 
ANTIEK MARMER,

RENDEMENT


