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FILAMP90 ECO PLUS
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΟ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: 
Για φυσική πέτρα με λείο ματ φινίρισμα: 
σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες περάστε το FILAMP90 ECO 
PLUS εμποτίζοντας εξ ολοκλήρου το υλικό με πινέλο ή ρολό και 
φροντίζοντας να αφαιρέσετε τελείως την περίσσεια προϊόντος 
που δεν έχει απορροφηθεί με πανί ή απορροφητικό χαρτί. 
Για φυσική πέτρα με λείο γυαλιστερό φινίρισμα: 
εφαρμόστε ένα ομοιόμορφο χέρι FILAMP90 ECO PLUS σε 
καθαρή και στεγνή επιφάνεια, με πινέλο ή μάλλινο ύφασμα. 
Μετά από 10 λεπτά, περάστε με πανί ή απορροφητικό χαρτί, 
εμποτισμένο με το ίδιο προϊόν, για να γίνει ομοιόμορφο και 
να αφαιρέσετε τυχόν υπόλειμμα που δεν έχει απορροφηθεί. 
Τρίψτε καλά ώστε να εισχωρήσει βαθιά και να αφαιρέσετε 
ευκολότερα το υπόλειμμα. 
Για λείο κεραμικό πορσελάνης και γυαλιστερά συμπαγή 
μάρμαρα: 
συνιστάται η αφαίρεση της περίσσειας 4 ώρες μετά την 
εφαρμογή με τη μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως για 
τα γυαλιστερά υλικά.
Η συμβουλή του ειδικού: 
Στη φάση της συντήρησης, προκειμένου για φυσική ή 
ανασυσταμένη πέτρα και πλακίδια από τσιμέντο, υπάρχει η 
δυνατότητα εφαρμογής κεριού φινιρίσματος, ανάλογα με το 
υλικό και το επιθυμητό αποτέλεσμα (FILAMATT, FILASATIN, 
FILACLASSIC, FILALONGLIFE).

 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV 
και με σήμανση κατά EC1Plus.

 Συμβάλλει στα κριτήρια LEED.
 Δεν περιέχει υδρογονανθρακικά διαλυτικά: 
οικολογική επεξεργασία.

 Έχοντας ως βάση το νερό, υποστηρίζει 
καταστάσεις όπου υπάρχει περίσσεια υγρασίας. 
Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή μπορεί 
γίνει 24-48 ώρες από το αρχικό πλύσιμο, 
καθιστώντας πιο σύντομη την επεξεργασία.

 Εφαρμογή με ένα μόνο χέρι. Εφαρμόστε και 
επεξεργαστείτε το προϊόν τρίβοντας την 
επιφάνεια μέχρι το προϊόν να απορροφηθεί 
πλήρως.

 Δεν δημιουργεί μεμβράνη και δεν κιτρινίζει.
 Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών, 
πάγκων κουζίνας και λουτρών.

 Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και κριθεί “ιδανικό 
για επαφή με τρόφιμα”.

 Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί μετά από μόλις 
4 ώρες.

 Προστατευτικό κατά των λεκέδων με 
φυσική όψη.

 Αποτελεί την καλύτερη οικολογική 
επιλογή για προστασία από τους λεκέδες 
σε κεραμικά πορσελάνης, φυσική πέτρα, 
μάρμαρο και γρανίτη με φινίρισμα 
γυαλιστερό, επιχρισμένο, βουρτσισμένο, 
λεπτής λείανσης ματ.

 Μειώνει την απορροφητικότητα του υλικού 
χωρίς να επηρεάζει την αισθητική του.

 Διαποτίζει, προστατεύει και απλουστεύει το 
καθάρισμα.

 Άριστο επίσης για αρμούς, κεραμικά 
κρακελέ, μωσαϊκά, μαρμαρορητίνες, 
πλάκες μνημείων.

 Είναι ιδανικό ακόμη και για την 
επεξεργασία πλακιδίων από τσιμέντο και 
ανασυσταμένη πέτρα.

 Διαθέτει σύνθεση κατά του γκραφίτι: 
προστατεύοντας την επιφάνεια, επιτρέπει 
παράλληλα την εύκολη αφαίρεση των 
γκραφίτι κατά τον καθαρισμό.

  

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Λείο κεραμικό πορσελάνης                        30-40 m2

Γυαλιστερό μάρμαρο/Γυαλιστερός γρανίτης        20-30 m2

Πέτρα λεία ματ    10-20 m2

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Δοχεία των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 
Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 
• Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι 

άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις 
που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση 
των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια 
μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον 
παγετό.  

• Αερίστε καλά το χώρο κατά τη χρήση και το στέγνωμα του προϊόντος. 
• Δεν προστατεύει το μάρμαρο και τις ασβεστολιθικές πέτρες από την 

προσβολή οξέων.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 10° και 30° C.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Διάλυμα οργανικών ρητινών σε νερό.
 
 
 
 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Δεν απαιτείται ετικέτα ούτε ενδείξεις κινδύνου 
και ασφαλείας, καθότι το προϊόν δεν θεωρείται 
επικίνδυνο σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.  
 
 
 
 
                       

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: διαφανές υγρό
Χρώμα: ελαφρώς ιριδίζον
Οσμή: χαρακτηριστικό
Πυκνότητα: 1,004 κιλά/λίτρο
pH: 9,9

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων 
τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς 
έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. Ωστόσο, λόγω 
παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε, οι συστάσεις 
που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση 
εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. 
Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη χρήση των 
προϊόντων της.

Προσοχή: 
Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, συνιστάται να κάνετε μια δοκιμή σε 
ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για τυχόν αλλαγές του χρώματος. 
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που 
προβλέπεται βροχή.    
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