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FILAMP90 ECO PLUS
FLEKKBESKYTTELSE UTEN 
HYDROKARBONLØSEMIDLER

POLERT PORCELLANATO
MARMOR
GRANITT
NATURSTEIN OG 
AGGLOMERAT

  

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.  
• Må ikke kastes i naturen etter bruk. 
• For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt på 

en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav til riktig 
helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene, perfekt 
isolering av bakken og påvist frostbestandighet av materialet.  

• Luft rommet under bruk og mens produktet tørker. 
• Produktet beskytter ikke marmor og kalkholdig stein mot 

syreangrep.

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

SAMMENSETNING
Vanndispersjon av organisk harpiks.
 
 
 
 

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

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Utseende: Klar væske
Farge: lett opalfarget
Lukt: karakteristisk
Tetthet: 1,004 kg/l
pH: 9,9

Informasjonen er et resultat av våre nyeste tekniske 
kunnskaper, og underbygges av kontinuerlig 
forskning og laboratoriekontroller. Det finnes 
allikevel faktorer som vi ikke kan påvirke. De 
gitte anbefalingene krever derfor stadig egne 
undersøkelser, tester og kontroller. 
Fila påtar seg intet ansvar ved feilbruk.

FORDELERHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE
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UTEN HYDROKARBONLØSEMIDLER
GIR LEED®-POENG

Ingen fortynning: klar til bruk.

Påføring: 
For upolert naturstein: 
Påfør FILAMP90 ECO PLUS på tørre og rene 
overflater med pensel eller et mykt skinn. Fjern 
deretter overflødig produkt med en klut eller 
tørkepapir. 

For polert naturstein: 
åfør et jevnt strøk med FILAMP90 ECO PLUS  
på rene og tørre overflater med pensel. Vent 10 
minutter før du jevner ut og fjerner overflødig 
produkt med en klut eller tørkepapir som du har 
fuktet med samme produkt. Gni overflaten slik at 
produktet trenger dypt inn, og overflødig produkt 
enkelt kan fjernes. 

Polert porcellanato og kompakt polert marmor: 
Vi anbefaler å fjerne overflødig produkt 4 timer 
etter påføring, med samme fremgangsmåte som 
beskrevet ovenfor for polerte materialer.

Ekspertråd: 
Til vedlikehold av naturstein, kunststein og 
sementfliser kan man bruke en toppvoks avhengig 
materialtypen og av hvilken effekt du ønsker 
(FILAMATT, FILASATIN).

 Produkt med meget lave VOC-utslipp: 
GEV-sertifisert og EC1PLUS-merket.

 Gir LEED-poeng.
 Miljøvennlig behandling uten 
hydrokarbonløsemidler.

 Ettersom produktet er vannbasert, tåler 
det restfuktighet. Det kan derfor påføres 
1-2 døgn etter førstegangs vask, slik at 
behandlingen utføres meget raskt.

 Påføres i ett strøk. Produktet påføres 
overflaten og gnis inn til det har trukket 
helt inn.

 Danner ingen hinne, og gulner ikke.
 Produktet er testet og funnet “egnet for 
kontakt med næringsmidler”.

 Overflaten kan tas i bruk etter 4 timer.

 Flekkbeskyttelse med naturlig effekt.
 Den beste flekkbeskyttelsen i miljøvennlig 
versjon for porcellanato, naturstein, 
marmor og granitt med blank, patinert, 
polert, børstet, finpolert matt finish.

 Reduserer materialets vannoppsug uten å 
endre materialets utseende.

 Impregnerer, beskytter og forenkler 
rengjøringen.

 Er utmerket også til fuger, krakelert 
keramikk, marmorstein, marmor-harpiks 
og gravstøtter.

 Egner seg også for cementine og 
komposittmaterialer.

Forbruk 1 liter:

Polert porcellanato                        30-40 m²

Marmor/Granitt med polert overflate        20-30 m²

Upolert naturstein    10-20 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk.”

DEKKEVNE 

Pakningsstørrelser
250 ml flasker i kartonger á 12 stk. 
1-liters beholdere i kartonger á 6 stk.
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

Advarsel: 
Før produktet påføres, bør det testes på et 
lite område for å se om det eventuelt oppstår 
fargeforandringer. 
Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt 
regn.    


