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FILASTONE PLUS
OŽIVUJÍCÍ OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK PROTI SKVRNÁM S OBSAHEM ROZPOUŠTĚDLA

 KÁMEN A 
AGLOMERÁTY
 MRAMOR
 ŽULA

Neřeďte: prostředek připravený k použití.

Aplikace: 
1. Aplikujte FILASTONE PLUS na suchý a čistý materiál 

štětcem, houbou nebo jiným aplikátorem. 
2. Během aplikace houbou nebo hadrem rozmasírujte povrch, 

abyste pomohli průniku přípravku, a úplně odstraňte jeho 
přebytek. 

3. Podlaha je pochozí přibližně po osmi hodinách. 
4. Pro získání většího barevného rozlišení aplikujte více vrstev 

přípravku v 8hodinových intervalech. 

Údržba: 
Rozředěný roztok přípravku FILACLEANER.
 
URČEN POUZE PRO PROFESIONALNÍ POUŽITÍ:
na svislých površích aplikujte přípravek stříkáním (systém 
airless) a dávkujte jej, dokud jej daný povrch již nepřijímá, 
a použijte přitom vhodné OOP v souladu s pokyny v 
bezpečnostním listu.

 Vytváří barevné odstíny na všech 
povrchových úpravách.

 Pro interiéry i exteriéry.
 Nežloutne, je odolný vůči UV záření a 
vyznačuje se dlouhodobou ochranou.

 Velmi vysoká výtěžnost.
 Odstraňuje „kanálky“, které se vyskytují 
v žule.

 Nevytváří povrchový film.
 Je certifikován jako vhodný pro styk s 
potravinami.

 Chrání a zvýrazňuje původní barvu 
lesklých, leštěných, neopracovaných 
přírodních kamenů a přírodních kamenů 
se starým vzhledem.

 Proniká do hloubky materiálu a chrání jej 
před skvrnami a nečistotami vodního a 
olejového původu.

 Ideální pro římsy, pracovní desky kuchyní 
a dekorace.

 Dokonalý pro interiéry i exteriéry.

  

Jeden litr přípravku postačuje na:

Lesklé kameny                        30/50m2

Neopracované kameny        15/25m2

„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. 
• 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. 
Způsobuje vážné podráždění očí. Opakované 
vystavení může vyvolat suchost a popraskání 
pokožky.
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. 
Nekuřte. Udržujte nádobu řádně zavřenou. Používejte 
ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu zraku / ochranu 
obličeje. PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / Odstraňte obsah / 
obal Obsahuje: NAFTU (PETROLEJ), TĚŽKOU FRAKCI - 
HYDROTREATING.        

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: průhledná kapalina
Barva: bezbarvý
Zápach: typický po rozpouštědlu
Hustota: 0,874 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: 
Po ošetření kamene přípravkem FILASTONE PLUS již není 
možné obnovit jeho původní stav: zkontrolujte jeho účinek 
vytváření barevných odstínů na malé části kamene. 
Na některé materiály pokládané v exteriéru se doporučuje 
znovu aplikovat přípravek každý rok pro zachování 
optimálního ozdravujícího estetického účinku. 
Nechrání mramor a vápenec před agresivním působením 
kyselin. 
Neaplikujte přípravek v exteriéru v případě očekávaného 
deště.
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