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FILAMATT
OCHRANNÝ VOSK S PŘÍRODNÍM EFEKTEM

TERAKOTA
KLINKER
NELESKLÉ 
AGLOMERÁTY

Pro ochranu podlah a stěn: 
Mírně rozřeďte přípravek FILAMATT z důvodu jeho lepšího 
zkapalnění a usnadněte jeho nanesení přidáním jedné sklenice 
vody na litr přípravku. Na suchý a čistý povrch aplikujte rounem 
nebo hadrem (v případě nanášení na stěny štětcem) jednu 
rovnoměrnou vrstvu přípravku FILAMATT.
Vyčkejte až do úplného vysušení (přibližně za hodinu) a poté 
přejeďte druhou vrstvou do kříže vůči první vrstvě. Po vysušení 
(přibližně za hodinu) bude podlaha připravena k běžnému 
použití. Když je potřebné mírné zvýšení lesku, je možné přejet 
po povrchu vlněným hadrem nebo lešticím strojem. Na podlaze 
z terakoty a na kameni s vysokou nasákavostí (např. „pietra 
serena“, neopracovaný křemenec) se doporučuje předem 
aplikovat jednu vrstvu hydroizolačního přípravku jako například 
FILAFOB nebo FILAW68. 
Pro údržbu: 
Obnovení povrchové úpravy (každé 2-3 měsíce): po očištění 
povrchu rozředěným roztokem přípravku FILACLEANER 
(1:200) aplikujte přípravek FILAMATT rozředěním 500 ml 
přípravku v 5 litrech vody. Po osušení je podlaha připravena 
k běžnému použití. Obnovení ochrany (jednou ročně): 
aplikujte mírně rozředěný vosk (200 ml vody na litr přípravku) 
rounem, hadrem nebo jiným aplikátorem.   Po vysušení 
bude podlaha připravena k běžnému použití. Pro ošetření 
zabraňující oprášení: na suchý povrch aplikujte štětcem jednu 
rovnoměrnou vrstvu čistého přípravku FILAMATT. Přibližně po 
jedné hodině je ošetřený povrch suchý.   
   

 Uděluje přirozený vzhled.
 Vyznačuje se vysokou koncentrací: 
může se používat v různých stupních 
zředění dle potřeby.

 Leštěním můžeme dosáhnout až 
satinovaného efektu.

 Je zcela odstranitelný.
 Vyznačuje se vynikajícím 
samonivelačním působením.

 K údržbě matného povrchového vzhledu 
podlah z terakoty, klinkeru a a přírodního 
kamene či mramoru.

 Představuje ideální závěrečnou úpravu po 
hydroizolaci s obsahem vody.

 Je ideální k odstranění prachu z vnitřních 
zdí z cihel či přírodního kamene.

Jeden litr přípravku postačuje na:

Terakota                        30 m2
Kámen        30/40 m2

„Uvedené hodnoty spotřeby jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

SPOTŘEBA 

Balení
1litrové kanystry: karton se 12 kusy. 
5litrové kanystry: karton se 4 kusy.

VAROVÁNÍ
• Uchovávejte mimo dosah dětí.  
• Po použití neodhazujte volně v přírodě. 
• "Nádobu skladujte při teplotě prostředí; přípravek v 

kanystru není mrazuvzdorný."  

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě 
od 10 do 30 °C.

SLOŽENÍ
Vodní emulze tvrdých vosků a polymerů s přidáním 
zmatňující složky a jiných vhodných přísad.
 
 
 
 

OZNAČENÍ ŠTÍTKY
Nevyžaduje se označení štítky ani symboly rizika 
a nebezpečí, protože přípravek není klasifikován 
platným předpisem jako nebezpečný. 

Bezpečnostní list je k dispozici na požádání pro 
profesionální uživatele.
 
 
 
 
                       

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: kapalina
Barva: mléčně bílá
Zápach: květinový
Hustota: 1,004 kg/litr
pH: 8,9

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších 
technických znalostí a jsou podporovány 
nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami. 
Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme 
ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují 
odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii. 
Fila neponese žádnou odpovědnost za nesprávné 
použití svých výrobků.

Pozor: 
Přípravek lze odstranit s použitím specif ického 
odvoskovacího prostředku pro vosky s obsahem vody 
FILAPS87. Nedoporučuje se použití přípravku na povrchy 
v exteriéru, ve vlhkých prostředích a tam, kde se hromadí 
voda (koupelny, sprchy). Přípravek může měnit estetický 
vzhled materiálu, a proto předem zkontrolujte účinek na 
malé části povrchu.  
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