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FORDELENEHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE

Voksprodukter
Beskyttelse av gulv og vegger: Fortynn 
litt FILAMATT (1 glass vann til 1 liter), slik at 
produktet blir mer flytende og er lettere, pensel 
å påføre. På tørr og ren overflate, bruk en 
mopp eller en klut og påfør et jevnt strøk med 
FILAMATT. Vent til det har tørket helt (ca. 1 
time), og påfør et strøk til i rett vinkel på det 
første strøket. Når gulvet har tørket (etter ca. 1 
time), kan det tas i bruk igjen. Hvis du ønsker at 
gulvet skal bli blankere, kan du gå over med en 
ullklut eller poleringsmaskin. På terrakotta og 
naturstein med høyt vannoppsug (f.eks. serena, 
ubearbeidet kvartsitt) anbefales det å først 
påføre et strøk med  FILAFOB eller FILAW68.
Vedlikehold:
Fornyelse av finishen (hver 2-3. måned): 
Rengjør først overflaten med en fortynnet 
løsning av FILACLEANER (1:200), påfør 
FILAMATT fortynnet 500 ml i 5 liter vann. 
Når gulvet har tørket, kan det tas i bruk igjen. 
Gjenoppretting av beskyttelsen (1 gang 
i året): Bruk en mopp, en klut eller annet 
påføringsredskap, og påfør en lett fortynnet 
voks (200 ml vann til 1 liter). Når gulvet har 
tørket, kan det tas i bruk igjen.

FILAMATT
VOKS MED NATURLIG EFFEKT

TERRAKOTTA
KLINKER
 UPOLERT NATURSTEIN 
OG AGGLOMERAT

 Gir en naturlig effekt.
 Høy konsentrasjon: Kan fortynnes i 
ulike forhold, alt avhengig av behov.

 Etter polering kan det oppnås en 
silkematt effekt.

 Kan fjernes helt.
 Utmerket selvnivellerende evne.

 Til vedlikehold og matt finish for 
behandling av gulv i terrakotta, 
klinker, marmor med antikkeffekt og 
naturstein.

 Ideell finish etter impregnering.
 Ideell til innendørs vegger med 
teglstein og naturstein for å hindre at 
overflaten smuldrer.

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.   
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.  
• Må oppbevares i romtemperatur; produktet tåler 

ikke frost.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på 
mellom 10 og 30 °C.

SAMMENSETNING
Vannemulsjon av hard voks og polymer tilsatt 
matningsmiddel og andre egnede tilsetninger.

MERKING
Det kreves ingen merking eller risiko- eller 
sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke 
er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende 
bestemmelser.

Sikkerhetsdatablad kan bestilles av profesjonelle 
brukere.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Farge: Melkehvit
Lukt: Blomster
Tetthet: 1,004 kg/L
pH: 8,9

Disse informasjonene er et resultat av våre 
aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av 
kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. 
Vær oppmerksom på at det kan finnes faktorer 
som vi ikke er i stand til å påvirke. Derfor må man 
alltid teste, prøve og kontrollere selv i hvert tilfelle 
at våre anbefalinger stemmer. Fila påtar seg intet 
ansvar for uriktig bruk av produktene.

Pakningsstørrelser
1-liters kanner i kartonger á 12 stk.  
5-liters kanner i kartonger á 4 stk. 

Forbruk 1 liter:

Terrakotta                          30 m2                  
Naturstein                     30/40 m2

“Veiledende dekkevne pr. strøk”

DEKKEVNE  

Advarsel:
Produktet kan fjernes med voksfjerneren 
FILAPS87.
Anbefales ikke på utendørs overflater, i fuktige 
rom eller våtrom (bade-/vaskerom, osv.).
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