Fila PD15

impregnace – kompletní ochrana
dlažeb s povrchovou úpravou lappato
( pololesk )

Lapované
( pololesklé )
Mrazuvzdorné
dlažby

URČENÍ

Impregnace - ochrana proti skvrnám a znečištění pro všechny druhy dlažbe s povrchovou úpravou
lappato. ( gres porcelanato lappato).
Hĺoubkově uzavře otevřené kapiláry lapované dlažby a tak ji chráni před absorbcí vlhkosti, nasáknutí
vody a oleje.
Obnovuje lesk , ulehčuje následnou údržbu a čistění
Ochrana dosáhne maximální účinnost po 24 hodinách.

PŘEDNOSTI

Impregnaci sa stane neoddělitelnou částí materiálu bez změny vzhledu povrchu
Povrch časem nezežloutne a povrch chráni pred působením UV záření
Nevytváří film na povrchu a tak umožňuje dlažbě dýchat
Ochrana je trvalá, bez potřeby obnovovat impregnaci
Certifikovaná na impregnaci povrchů které pricházejí do styku s potravinami.
Impregnuje a chráni, umožňuje snažší údržbu.

NÁVOD

Neředí se: připravený k užívání
Aplikace:
Povrch před ošetřením důkladně vyčistěte ( po pokládce a spárovaním připravkem FILA DETERDEK,
anebo při použití epoxydových spárovacích hmot přípravkem FILA CR10).
Starší dlažby vyčistěte i přípravkem FILA PS/87 ( dlažbu odmastíte a zbavýte organických nečistot)
Přípravek nanášejte jen na čistou a suchou dlažbu. Štetcem, houbou nebo hadrem krouživými pohyby
vtírejte do dlažby. Aplikujte postupně zhruba po 3-4m2 plochy. Po 10 minutách od aplikáce prebytečnou
impregnaci setřete z povrchu. Minimálne 8 hodín musí být dlažba nepochozí. Dlažbu následně můžete
vyleštiť excentrickým kotoučovým leštícím strojem.
Doporučení:
Před nanášením přípravku doporučujeme vyzkoušet přípravek na menší ploše a ověřit případné zmeny
v zabarvení.

VYDATNOST

1L – 70m²

BALENÍ

1 litr – 6ks v balení

INFO

Obsahuje: de-aromatizovaný minerální terpentín.
Vzhled: průhledná kapalina Barva: bezbarvý Zápach: mírmý zápach uhlovodíkového rozpouštědla
Hustota: 0,773 kg / liter Bod vzplanutia: 40 ° C
Doba trvanlivosti neomezená.
Skladovací teplota od 5° do 30° C. Aplikačná teplota od 10° do 30° C.

BEZPEČNOST

Rizika: hořlavina. Jedovatý pro vodní organismy (může způsobit dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí) Dráždi dýchací orgány ,může způsobit poškození plic.
Výpary mohou způsobit závrať.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení či popraskaní kůže.
Bezpečnostní upozornění: uchovávajte mimo dosahu dětí.
Uchovávajte odděleně od potravin, nápajů a krmiv.
Nevylévejte do kanalizace – zabráňte uvonění do životního prostředí
Při požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte okamžite lekářskou pomoc a ukážte
tento obal, nebo označení. Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovávajte oddelene od potravin,
nápojů a krmiv. Hořlavina: při požáru použijte hlínu, písek, chemický nebo pěnový hasící přístoj.
UPOZORNĚNÍ: Při aplikaci v interiéru místnost důkladně větrejte. Vyhněte se aplikaci na horké
povrchy ( přehřáté sluncem apod....)

