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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Για συντήρηση και αδιαφανές φινίρισμα στην επεξεργασία 

δαπέδων από cotto, klinker, μάρμαρο αντικέ, φυσική πέτρα.
• Είναι το ιδανικό φινίρισμα μετά από την αδιαβροχοποίηση με 

βάση το νερό.
• Ιδανικό σε εσωτερικούς τοίχους από τούβλα και φυσική πέτρα, 

στις διακοσμητικές επενδύσεις από γύψο, ανασυσταμένη 
πέτρα και τσιμέντο για να εμποδίζει το τρίψιμο και να ενισχύει 
την επιφάνεια.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Χαρίζει φυσική όψη.
• Είναι διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης: μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αραιώσεις ανάλογα με τις 
ανάγκες.

• Γυαλισμένο, χαρίζει σατινέ όψη.
• Μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως.
• Η επιφάνειά του ομαλοποιείται αυτόματα.
• Απωθεί σκόνη και βρωμιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για την προστασία δαπέδων και τοίχων: Αραιώνετε ελαφρώς MATT 
για να καταστήσετε το προϊόν πιο ρευστό και να διευκολύνετε την 
εφαρμογή του, προσθέτοντας 200 ml νερού ανά λίτρο προϊόντος. Σε 
στεγνή και καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε με ρολό (πινέλο για τοίχους) 
ένα ομοιόμορφο χέρι MATT. Περιμένετε έως ότου στεγνώσει εντελώς 
(περίπου μία ώρα) και έπειτα περάστε ένα δεύτερο χέρι με διεύθυνση 
κάθετη προς το πρώτο. Μόλις στεγνώσει και αυτό (περίπου μία ώρα), το 
δάπεδο μπορεί να πατηθεί. Εάν επιθυμείτε λίγο περισσότερη γυαλάδα, 
μπορείτε να το περάσετε με μάλλινο πανί ή παρκετέζα. Σε cotto και πολύ 
απορροφητική πέτρα (π.χ. τύπου σερένα, τραχύ χαλαζίτη) συνιστάται η 
εφαρμογή ενός χεριού αδιαβροχοποιητικού, όπως το FOB XTREME ή το 
W68. 
Για τη συντήρηση: 
Ανανέωση του φινιρίσματος (κάθε 2-3 μήνες): αφού καθαρίσετε την 
επιφάνεια με αραιωμένο διάλυμα CLEANER PRO (1:200), εφαρμόστε το 
MATT διαλύοντας 500 ml. προϊόντος σε 5 λίτρα νερό. Μόλις στεγνώσει, 
το δάπεδο είναι έτοιμο να πατηθεί. 
Φρεσκάρισμα της προστασίας (1 φορά το χρόνο): εφαρμόστε το κερί 
ελαφρά διαλυμένο (200 ml. νερού ανά λίτρο προϊόντος) με ρολό, πανί 
ή άλλο μέσο εφαρμογής. Μόλις στεγνώσει, το δάπεδο είναι έτοιμο να 
πατηθεί. Για την επεξεργασία κατά του τριψίματος: πάνω σε στεγνή 
επιφάνεια, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο χέρι αδιάλυτου 
προϊόντος MATT. Η επεξεργασμένη επιφάνεια θα είναι στεγνή σε μία 
περίπου ώρα. 

Προσοχή:
Υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης του προϊόντος με το ειδικό αποκηρωτικό για 
υδατοδιαλυτό κερί PS87 PRO.
Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε εξωτερικές επιφάνειες, υγρά 
περιβάλλοντα και όπου λιμνάζει νερό (μπάνιο, ντους).
Το προϊόν μπορεί να τροποποιήσει την εμφάνιση και την αισθητική του υλικού. 
Δοκιμάστε προληπτικά σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 10° έως και 30° C.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ
• Μακριά από παιδιά.
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
• Διατηρείτε το δοχείο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι χαμηλές 

θερμοκρασίες βλάπτουν το συσκευασμένο προϊόν.

Συσκευασίες
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Cotto 30 m²

Πέτρα 30/40 m²
“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΊΚΟ ΚΕΡΊ ΜΕ 
ΦΥΣΊΚΗ ΟΨΗ

COTTO, KLINKER, ΜΗ ΓΥΑΛΊΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΊ ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΊΤΗΣ 
(AGGLOMERATE), ΤΟΦΟΣ, ΡΗΤΊΝΗ

MATTMATT
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FILAMATT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΟΨΗ

Για την προστασία δαπέδων και τοίχων: 
Διαλύστε ελαφρώς το FILAMATT ώστε να είναι πιο ρευστό και να 
διευκολυνθεί η επίστρωση, προσθέτοντας ένα ποτήρι νερό για κάθε 
λίτρο προϊόντος. Πάνω σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε 
με μάλλινο ή άλλο πανί (με πινέλο εάν πρόκειται για τοίχους) ένα 
ομοιόμορφο χέρι FILAMATT.
Περιμένετε έως ότου στεγνώσει εντελώς (περίπου μία ώρα) και 
έπειτα περάστε ένα δεύτερο χέρι με κατεύθυνση κάθετη προς το 
πρώτο. Μόλις στεγνώσει και αυτό (περίπου μία ώρα), το δάπεδο 
μπορεί να πατηθεί. Εάν επιθυμείτε λίγο περισσότερη γυαλάδα, 
μπορείτε να το περάσετε με μάλλινο πανί ή παρκετέζα. Σε κότο 
και πολύ απορροφητική πέτρα (π.χ. τύπου σερένα, τραχύ χαλαζίτη) 
συνιστάται η εφαρμογή ενός χεριού αδιαβροχοποιητικού, όπως το 
FILAFOB ή το FILAW68. 
Για τη συντήρηση: 
Ανανέωση του φινιρίσματος (κάθε 2-3 μήνες): αφού καθαρίσετε την 
επιφάνεια με αραιωμένο διάλυμα FILACLEANER (1:200), εφαρμόστε 
το FILAMATT διαλύοντας 500 ml. προϊόντος σε 5 λίτρα νερό. Μόλις 
στεγνώσει, το δάπεδο είναι έτοιμο να πατηθεί. Φρεσκάρισμα της 
προστασίας (1 φορά το χρόνο): εφαρμόστε το κερί ελαφρά διαλυμένο 
(200 ml. νερού ανά λίτρο προϊόντος) με ρολό, πανί ή άλλο μέσο 
εφαρμογής. Μόλις στεγνώσει, το δάπεδο είναι έτοιμο να πατηθεί. 
Για την επεξεργασία κατά του τριψίματος: πάνω σε στεγνή επιφάνεια, 
εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο χέρι αδιάλυτου προϊόντος 
FILAMATT. Η επεξεργασμένη επιφάνεια θα είναι στεγνή σε μία 
περίπου ώρα.   
   

  

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Κότο                        30 m2

Πέτρα        30/40 m2

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 
• Διατηρείτε το δοχείο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Οι χαμηλές θερμοκρασίες βλάπτουν το συσκευασμένο 
προϊόν.  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία 
μεταξύ 10° και 30° C.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Υδατικό γαλάκτωμα από σκληρά κεριά και πολυμερή με 
πρόσθετο θαμπωτικό και άλλα κατάλληλα πρόσθετα.
 
 
 
 

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

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον 
ζητηθεί.
Περιέχει: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-
ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 
2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-
239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Χρώμα: γαλακτερό λευκό
Οσμή: λουλουδιών
Πυκνότητα: 1,004 κιλά/λίτρο
pH: 8,9

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: 
Υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης του προϊόντος με το ειδικό 
αποκηρωτικό για υδατοδιαλυτό κερί FILAPS87. Δεν συνιστάται η 
χρήση του προϊόντος σε εξωτερικές επιφάνειες, υγρά περιβάλλοντα 
και όπου λιμνάζει νερό (μπάνιο, ντους). Το προϊόν μπορεί να 
τροποποιήσει την εμφάνιση και την αισθητική του υλικού. Δοκιμάστε 
προληπτικά σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας.  

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΘ. 02 - 26/10/2018

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΤΟΦΟΣ
ΡΗΤΙΝΗ

 Χαρίζει φυσική όψη.
 Είναι διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης: 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
διάφορες αραιώσεις ανάλογα με τις 
ανάγκες.

 Γυαλισμένο, χαρίζει σατινέ όψη.
 Μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως.
 Η επιφάνειά του ομαλοποιείται 
αυτόματα.

 Απωθεί σκόνη και βρωμιά.

 Για συντήρηση και αδιαφανές φινίρισμα 
στην επεξεργασία δαπέδων από κότο, 
κλίνκερ, μάρμαρο αντικέ, φυσική 
πέτρα.

 Είναι το ιδανικό φινίρισμα μετά από την 
αδιαβροχοποίηση με βάση το νερό.

 Ιδανικό σε εσωτερικούς τοίχους από 
τούβλα και φυσική πέτρα, ώστε να 
εμποδίζει το τρίψιμο της επιφάνειας.

 Εμποδίζει τη βρωμιά στους 
εσωτερικούς τοίχους από τούβλα, 
φυσική πέτρα, καθώς και στις 
διακοσμητικές επενδύσεις από γύψο, 
ανασυσταμένη πέτρα και τσιμέντο.


