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FILAMP90
OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK PROTI SKVRNÁM, URČENÝ PRO LESKLÉ 
POVRCHY S OBSAHEM ROZPOUŠTĚDLA

 VYHLAZENÝ 
PORCELÁNOVÝ 
GRES
 KÁMEN A LESKLÉ 
AGLOMERÁTY

Neřeďte: prostředek připravený k použití.

Aplikace: 
1. Na suchém a čistém povrchu aplikujte přípravek 

štětcem, formou rovnoměrné a plynulé vrstvy. 
2. Po uplynutí 24 hodin a vyschnutí podlahy 

odstraňte zbytky hadrem navlhčeným v samotném 
přípravku a poté osušte podlahu suchým hadrem 
nebo savým papírem. 

Ú d r ž b a :  R o z ř e d ě n ý  r o z t o k  p ř í p r a v k u 
FILACLEANER. 
   

 Nenarušuje přírodní zbarvení povrchů.
 Nevytváří film.
 Je certifikován jako „vhodný pro styk s 
potravinami“.

 Je vynikající také na stoly a římsy.
 Impregnuje, chrání a zjednodušuje 
čištění.

 Je ideální pro ochranu keramiky 
craquelè.

 Představuje nejlepší ochranu proti skvrnám 
na porcelánovém gresu, mramoru a žule s 
lesklou povrchovou úpravou.

 Zabraňuje tvorbě graffiti na svislých 
površích z lesklého přírodního kamene.

 Je ideální na ochranu stolů a pracovních 
desek koupelen a kuchyní.

  

Jeden litr přípravku postačuje na:

Mramor/Žula                        30 m2
porcelánový gres        30/40 m2
Veneziana (druh lesklého aglomerátu)    20 m2

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

SPOTŘEBA 

Balení
1litrové plechovky: karton se 6 kusy.
5litrové plechovky: karton se 4 kusy.

VAROVÁNÍ
• Uchovávejte mimo dosah dětí.  
• Po použití neodhazujte volně v přírodě. 
• Během použití a sušení přípravku řádně větrejte místnost.  
• Nechrání mramor a vápenec před agresivním 

působením kyselin. 
• Použití jednokotoučového čisticího stroje je dovoleno 

pouze v případě, že jsou všechny součásti zařízení 
zcela neporušené.

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 0 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 
30 °C.

SLOŽENÍ
Směs sloučenin silikonového původu v podobě disperze v 
dearomatizovaném uhlovodíkovém rozpouštědle.
 
 
 
 

OZNAČENÍ ŠTÍTKY
Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do 
dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobovat 
ospalost nebo závratě.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná 
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a 
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně 
uzavřený. Nevdechujte prach / kouř / plyny / mlhu / výpary / aerosol. 
Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. 
PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO / lékaře / . . . Odstraňte obsah / obal . . . Obsahuje: 
NAFTU (PETROLEJ), LEHKOU FRAKCI - HYDROTREATING.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: kapalina
Barva: Průhledný bezbarvý
Zápach: mírný zápach uhlovodíkového rozpouštědla
Hustota: 0,776 kg/litr
Bod vzplanutí: 40 °C

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: 
Před aplikací přípravku se doporučuje zkontrolovat na 
malé části povrchu případné změny barvy. 
Neapl ikuj te přípravek v exter iéru v případě 
očekávaného deště. 
Varování: Během použití a sušení přípravku řádně 
větrejte místnost. 
Nechrání mramor a vápenec před agresivním 
působením kyselin.
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