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Bescherming en onderhoud van natuursteen & 
(Mustang) leisteen  

Technische Gegevens 
EERSTE REINIGING 

Stenen vloeren reageren met zure producten, daarom dient men dit te vermijden 
We adviseren voor de eerste reiniging Fila Cleaner 
Product:  Fila Cleaner: verdund 1:20 in water bij een gemiddelde vervuiling. 
Verbruik:  1 l op 50 m2    
Uitrusting: Professionele boenmachine (enkele schijf met witte of beige pad) of  

luiwagen, waterstofzuiger of dweil 
Werkwijze:  De eerste reiniging is van essentieel belang voor het verwijderen van vuil. 
 De reiniging kan uitgevoerd worden met een professionele boenmachine of 

een borstel. Het water met een waterstofzuiger en/of dweil verwijderen. 
Bescherming voor binnengebruik zonder kleurverdieping 

Deze behandeling, waarvoor een vlekkenmiddel op grond van een oplosmiddel is vereist, 
verzekert de bescherming van de vloer tegen olie- en watervlekken zonder kleurverdieping 
en vereenvoudigt het hiernavolgende gewone onderhoud. 
Product:  Fila MP/90 onverdund, zonder kleurverdieping. 
 Eventueel Filasolv. 
Verbruik:  1 l op 30 m2. 
Uitrusting:  Kwast, roller, niet pluizende doek. 
Werkwijze: Breng, na de eerste reiniging van het oppervlak, wanneer de vloer 

helemaal droog is, een dunne en gelijkmatige laag Fila MP/90  aan. 
Verwijder na 24 uur, wanneer de vloer droog is,  de restanten van het 
oppervlak met een,  boenmachine (enkele schijf met witte pad). 
Eventueel hardnekkig overgebleven middel kan met een in Filasolv 
gedrenkte doek worden verwijderd.  

 
óf Bescherming voor binnengebruik met kleurverdieping 

Deze behandeling, waarvoor een vlekkenmiddel op grond van een oplosmiddel is vereist, 
verzekert de bescherming van de vloer tegen olie- en watervlekken en vereenvoudigt het 
hiernavolgende gewone onderhoud. Fila Stoneplus zorgt voor een kleurverdieping. 
Product:  Fila Stoneplus onverdund. 
Verbruik:  1 l op 30 tot 35 m2. 
Uitrusting:  Kwast, roller, niet pluizende doek. 
Werkwijze: Breng, na de eerste reiniging van het oppervlak, wanneer de vloer 

helemaal droog is, met behulp van een kwast of roller hierover een 
gelijkmatige, dunne laag Fila Stoneplus  aan. Na 10 minuten het 
oppervlakte met een doek inwrijven waardoor het product beter in de 
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ondergrond indringt en eventueel te veel opgebracht materiaal verwijdert 
wordt. Na acht uur kan men vloer betreden. 

 
 
 
 
Normaal onderhoud 
Voor het normale onderhoud van de reeds beschermde vloer gebruikt men Fila Cleaner   
(verhouding 1:200).  


