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FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

FILAW68
VATTENBASERAT SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL FÖR OPOLERADE YTOR

REV. 01 - 11/07/2014

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering: 
1. Applicera vid fogen med den 

praktiska pipen. 
2. Applicera med en liten pensel för ett 

jämnt resultat.
3. Låt torka. Efter en timma kan ytan 

beträdas.
Produkten ska appliceras direkt med en 
liten pensel efter att den har hällts upp i 
en lämplig behållare.  

Eventuellt överskott av produkten på 
plattan tas bort direkt med papper eller 
en ren trasa.

FUGAPROOF
SKYDDANDE SMUTSAVSTÖTANDE FLÄCKSKYDDSMEDEL FÖR FOGAR

 CEMENTFOGAR

 Färgar inte fogen.
 Dubbelverkande: Skyddar fogen och 
underlättar rengöringen.

 Luktfri.
 Torkar mycket snabbt.
 Vattenbaserad produkt, mer 
ekologisk.

 Praktisk pip för att enkelt hälla 
produkten.

 Produkt med mycket låga utsläpp av  
VOC: Certifierad av GEV och märkt 
med EC1PLUS

 Förhindrar absorption av fläckar.
 Underlättar borttagning av smuts.
 Idealisk för mosaik.
 Bevarar fogen som ny i många år.

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.   
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.  
• När produkten fortfarande är i dunken är den 
känslig för frost.

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur 
på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Dispersion av organiska hartser i vatten.

MÄRKNING
I ngen  märkn ing  e l l e r  va rn ings-  e l l e r 
säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten 
inte är klassificerad som farlig enligt gällande 
lagstiftning.

Förenlig med italiensk lagstiftning D. lgs 161/06:
Kategori: Fästprimer (vattenavvisande)
EU-gränsvärde (Kat: 1/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max. 0 g/l.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Genomskinlig gulaktig
Lukt: Spritdoft
Densitet: 1,010 kg/l
pH: 4,6

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller. Fila 
tar inget ansvar för felaktig användning av dess 
produkter.

Förpackningar
500 ml förpackningar: Kartonger 
med 12 stycken.  

En liter produkt räcker till:

100 m² med plattor 10x10 och fogar 0,5cm 

750 m² med plattor 30 x 30 och fogar 0.2 cm

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per 
applicering”

ÅTGÅNG  


