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Ingen utspädning: Klar att använda.
Applicering efter plattläggning på ny yta: 
1.  Rengör golvet ordentligt med DETERDEK 

(cementfogar) eller FILACR10 (epoxifogar).
2. Applicera ett jämnt lager FILASTOP DIRT 

med pensel, svamp eller ylletrasa på 
materialet och fogarna när golvet är torrt 
och rent.

3. Gnid ytan med en mjuk pappersduk eller en 
polermaskin med vit rondell. 

4. Ta bort eventuella produktrester inom 
10 minuter med en ren trasa eller en 
polermaskin med vit rondell. Applicera 
produkten 2 - 3 m2 åt gången.

5. Ytan kan beträdas efter 12 timmar.
Applicering på obehandlad yta för att 
återställa: 
1. Rengör golvet ordentligt med FILAPS87 
och/eller DETERDEK.
2. På torr yta, applicera FILASTOP DIRT enligt 
anvisningarna ovan.

FILASTOP DIRT
SMUTSAVVISANDE SKYDDSMEDEL

 GRANITKERAMIK MED 
YTSTRUKTUR
 OBEHANDLAD 
GRANITKERAMIK

  Produkten binds kemiskt till 
materialet utan att skapa en 
ytfilm.

  Begränsar mängden stående 
vatten (laboratorietester som 
utförts på golv i enlighet med 
standard ISO 11493).

  Förändrar inte materialets 
halksäkerhet (tester som har 
utförts metoder  B.C.R.A. och 
ASTMC 1028-2007).

  Kan användas både inomhus och 
utomhus.

 Gulnar inte och är UV-resistent.

 Förbättrar motståndskraften mot 
smuts från trafik för materialet 
som behandlas.

 S k y d d a r  m a t e r i a l e t  f r å n 
vattenbaserade och oljiga fläckar.

 Under lät tar  rengör ingen av 
ytorna.

SAMMANSÄTTNING
Blandning av silikoniska hartser dispergerade i 
smakbefriade kolvätelösningsmedel.

MÄRKNING
Observera! Fara
Faroangivelser:
Brandfarlig vätska och ångor. Kan vara 
dödlig vid förtäring och om den kommer 
ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för 
vattenlevande organismer. Kan ge torr hud eller 
hudsprickor vid upprepad exponering.
Försiktighetsåtgärder:
Ta med produktens förpackning eller etikett 
om du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras 
utom räckhåll för barn. Håll produkten på ett 
säkert avstånd från värme/gnistor/öppna lågor/
heta ytor. Rök inte. Bär skyddshandskar/skyddskläder/
skydda ögon och ansikte. VID FÖRTÄRING: Kontakta 
omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
en läkare. Kassera produkten/behållaren i enlighet med 
lokala föreskrifter. Innehåller: NAFTA (PETROLEUM), 
VÄTEBEHANDLAD TUNG

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: färglös
Lukt: Typisk för kolvätelösningsmedel
Densitet: 0,887kg/l
Brandegenskaper: > 40°C
Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller.  
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess 
produkter.

En liter produkt räcker till:

Granitkeramik med ytstruktur eller obehandlad   
                                     30 - 40  m2

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per 
applicering”

ÅTGÅNG 

Förpackningar
500 ml burkar: Kartonger med 12 stycken.

Varning!
Eventuella produktrester som sitter hårt tas bort med 
en trasa som har fuktats med produkten. Gnid ytan 
tills alla rester har tagits bort.
Observera!
Produkten kan fräscha upp materialets eller fogarnas 
färg. Kontrollera resultatet på en liten bit av ytan 
innan produkten appliceras. Lösningsmedelsbaserad 
produkt. Vädra lokalen under användningen.  

PICTURES: by courtesy of Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. 


