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SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
Norma Uni EN ISO 9002

Certificato n. 1812  	  FILA	  INDUSTRIA	  CHIMICA	  SPA	  
products	  for	  the	  treatment	  and	  maintenance	  of	  all	  surfaces 

 
De door FILA, voor de producten verstrekte gebruiksaanwijzingen zijn het resultaat van nauwkeurige, in ons laboratorium uitgevoerde controles.  Desondanks 
zijn er factoren die wij niet kunnen nagaan: de toestand van het oppervlak voor de behandeling, eigenschappen/oppervlakbehandeling van het materiaal die 
zelden voorkomen of niet zijn aangegeven, milieuvoorwaarden, vakbekwaamheid van de gebruiker. Om die reden is het aanbevolen eerst een proef op de te 
behandelen vloer uit te voeren. FILA S.p.A garandeert altijd de kwaliteit van zijn producten, maar is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik hiervan.  
TEGELinfo adviseert vanuit dit oogpunt in goed vertrouwen en overhandigt de FILA instructies aan u. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk gehouden worden 
voor onjuist gebruik en een teleurstellend of verkeerd resultaat na gebruik van de FILA producten.   
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Terracotta FilaSystem 
  

Technische gegevens 
 

Behandeling op waterbasis 
Voor het voegen 
Product:  FILA HP 98 
Verbruik:  25 m² met 1 liter. 
Uitrusting:  Dweil of doek. 
Werkwijze:  Breng HP98 op een perfect schone vloer aan. HP 98 is op waterbasis 

vandaar dat rest vocht in de vloer aanwezig mag zijn. Breng HP 98 
gelijkmatig op de vloer aan dit kan met een doek of volgens de 
Airbrusch methode. We raden aan om het product puur te gebruiken 
maar het kan ook vermengd met water worden. In geval van verdunning 
is het effect minder. 

 
Eerste Reiniging na het voegen 
Product:   FILA DETERDEK verdund 1:5 in water. 
Verbruik:  20 m² met I liter. 
Uitrusting:  Boenmachine met bruine pad en waterstofzuiger. 
Werkwijze:  De eerste reiniging, na het leggen, doet men met Fila Deterdek 

verdund 1:5. De vloer reinigen met Deterdek en een boenmachine. Zuig 
het water op en reinig daarna de vloer met water. 

 
 
Impregneren 
Product:  FILA W 68: NATURAL FINISH 
Verbruik:  10 m² met 1 liter. 
uitrusting:  Doek, dweil of blok kwast. 
Werkwijze:  Breng W68 op een perfect schone vloer aan. W68 is op waterbasis 

vandaar dat rest vocht in de vloer aanwezig mag zijn. Met andere 
woorden Fila W68 kan reeds na een paar dagen na de eerste reiniging 
worden aangebracht. Breng W68 op de gehele oppervlakte, incl. de 
voegen, aan met een doek of  blok kwast. Waarschuwing: maak de 
totale behandeling na 4 uur af met twee lagen vloeibare wax. 
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Afwerking met vloeibare wax 
Product:  FILA CLASSIC; FILA SATIN; FILA LONGLIFE; 
Verbruik:  20 m² met 1 liter per laag. 
Uitrusting:  doek of dweil. 
Werkwijze:  Breng FILA SATIN ( of een van de andere genoemde wax ) op de schone, 

droge vloer aan. Wacht 30 minuten,nadat men de vloer heeft 
behandeld, voordat men de vloer betreedt. Een boenmachine kan 
worden gebruikt om de vloer meer te laten glimmen of slijtplekken 
en/of voetafdrukken te verwijderen. Onderhoud: FILA SATIN kan 
verdund gebruikt worden (2-3 kopjes in één emmer water) om de glans 
te behouden, speciaal in die gebieden die intensief worden gebruikt. 
Voor het radicaal verwijderen van Fila Satin, gebruikt men Fila PS87 
verdund 1:10. 

 

Normaal onderhoud 
Product:   FILACLEANER verdund 1:200. 
Uitrusting:  dweil en water. 
Werkwijze: Gebruik voor dagelijks onderhoud Filacleaner in een verhouding van 

1;200 met water. Filacleaner  helpt bij het dagelijks onderhoud en tast 
de wax laag niet aan. 


