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FILASATIN
OCHRANNÝ VOSK SE SATÉNOVÝM EFEKTEM

TERAKOTA
KLINKER
KÁMEN A 
NELESKLÉ 
AGLOMERÁTY

Ředění: čistý i rozředěný, podle potřeby.

Na suchou a čistou podlahu aplikujte jednu 
rovnoměrnou vrstvu přípravku hadrem nebo jiným 
aplikátorem. Po uplynutí jedné hodiny aplikujte druhou 
vrstvu křížem vůči první. Přibližně po půlhodině je 
podlaha pochozí. Pro dosažení větší zářivosti přejeďte 
po povrchu lešticím strojem nebo vlněným hadrem. 

Na terakotě a na kameni s vysokou absorpční 
schopností (jako například kámen „pietra serena“, 
peperin, trachyt) se doporučuje aplikovat jednu 
preventivní vrstvu hydroizolačního přípravku jako 
například FILAFOB nebo FILAW68. 

Pro údržbu: 
Obnovení zář ivost i  (každé 2-3 měsíce):  Po 
očištění povrchu rozředěným roztokem přípravku 
FILACLEANER (1:200) aplikujte přípravek FILASATIN 
rozředěním 500 ml přípravku v 5 litrech vody:  Když 
si přejete dosáhnout většího lesku, při suchém stavu 
(přibližně po jedné hodině) přejeďte po povrchu lešticím 
strojem nebo vlněným hadrem.
 
Obnova ochrany (1krát ročně): aplikujte čistý vosk 
hadrem, rounem nebo jiným aplikátorem. Po uschnutí 
povrchu (přibližně 1 hodina) proveďte jeho vyleštění.

 Je samolešticí, ale lze jej leštit z důvodu 
obnovení nebo  zvýšení zářivosti.

 Tři funkce v jedné: chrání, udržuje a 
nabízí vynikající povrchovou úpravu 
podlah.

 Nový originál se saténovým efektem.
 Ideální pro vzácné podlahy: zvýrazňuje 
krásu povrchů.

 Snadná aplikace a maximální výtěžnost.
 Nevytváří vrstvu při údržbě.

 Chrání neleštěné přírodní kameny 
(vápence, pískovce, břidlice apod.), 
červený kámen, klinker nepřeměněný na 
sklo a různé druhy terakoty.

 Ideální pro ošetření a údržbu.

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. 
• Přípravek v kanystru není mrazuvzdorný. Skladujte 
při teplotě prostředí.  

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

SLOŽENÍ
Emulze vosků získaných syntézou, polymerické 
roztoky, vůně a vhodná aditiva.
 
 
 
 

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

Obsahuje: 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)
trietanol
Může vyvolat alergickou reakci.
 
 
 
                       

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: kapalina
Barva: mléčně bílá
Zápach: rozkvetlá kytice
Hustota: 1,010 kg/litr
pH: 8,1

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: 
Nedoporučuje se použití přípravku na povrchy 
v exteriéru, ve vlhkých prostředích a tam, kde se 
hromadí voda (koupelny, sprchy).      
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