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FILAPRW200
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

 ΚΟΤΟ
 ΚΛΙΝΚΕΡ
 ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

 Προστατεύει από το ρευστοκονίαμα.
 Δεν επηρεάζει την προσκόλληση του αρμού 
στο υλικό.

 Απλουστεύει το καθάρισμα μετά την 
τοποθέτηση.

 Μειώνει το χρόνο στεγνώματος, 
καθιστώντας πιο γρήγορη την επόμενη 
επεξεργασία.

 Δεν επηρεάζει την όψη του υλικού.
 Μη θυσιαζόμενο.
 Εύκολη εφαρμογή.
 Μετά την εφαρμογή, υπάρχει η 
δυνατότητα οποιασδήποτε προστατευτικής 
επεξεργασίας.

 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο 
κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, 
συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων 
LEED.

 Αδιαβροχοποιητικό με βάση το νερό, 
αποτελεσματικό ενάντια στη βρωμιά 
της τοποθέτησης, διευκολύνει την 
αρμολόγηση και το καθάρισμα που 
ακολουθεί, χωρίς να αλλάζει την όψη 
των υλικών.

 Ιδανικό για απορροφητικά υλικά όπως 
το κότο, το κλίνκερ, φυσική πέτρα, 
ανασυσταμένη και συσσωματώματα.

Ο έλεγχος κατά των λεκέδων πραγματοποιήθηκε σε πέτρα από τη 
Βιτσέντσα και κότο.
Στο τμήμα που δεν υφίσταται επεξεργασία, ο τσιμεντόστοκος διαποτίζεται 
σε βάθος, καθιστώντας δύσκολο το καθάρισμα μετά την τοποθέτηση.
Στο τμήμα που υφίσταται επεξεργασία, ο τσιμεντόστοκος δεν εμποτίζεται, 
ενώ αφαιρείται εύκολα με το ειδικό καθαριστικό.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Κότο λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα 15/20 m2

Κότο χειροποίητο, ισπανικού τύπου, πλάκες, τούβλα 7/10 m2

Πέτρα    10/20 m2

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 

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

ΣΥΝΘΕΣΗ
Μείγμα ρητινών σε μορφή γαλακτώματος 
διαλυμένων σε νερό.
 
 
 
 

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: αναμενόμενο για ρητίνη
Πυκνότητα: 0,999 κιλά/λίτρο
pH: 4,7

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.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΠΛΥΣΙΜΟ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: 
Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Απομακρύνετε 
όλη τη σκόνη που υπάρχει στην επιφάνεια που θα 
επεξεργαστείτε. Περάστε ένα χέρι FILAPRW200 με τη 
βούρτσα πινέλο, μάλλινο ύφασμα ή άλλο μέσο εφαρμογής 
ομοιόμορφα αποφεύγοντας να λιμνάσει το προϊόν στην 
επιφάνεια. Εφαρμόστε με προσοχή και στις ακμές του 
υλικού που τοποθετήθηκε. Την επομένη της εφαρμογής, 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αρμολόγηση, 
φροντίζοντας να αφαιρέσετε εντελώς με σφουγγάρι τον 
στόκο προτού στεγνώσει τελείως. Μετά το στέγνωμα, 
προχωρήστε στο πλύσιμο μετά την τοποθέτηση με το 
καθαριστικό που είναι κατάλληλο για το είδος του υλικού. 
Εξετάστε το ενδεχόμενο της ακόλουθης προστατευτικής 
επεξεργασίας για την ολοκλήρωση της προστασίας.   

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: 
σε κάθετη επιφάνεια εφαρμόστε με ψεκασμό 
(σύστημα χωρίς αέρα) κατανέμοντας το προϊόν 
μέχρι κορεσμού και χρησιμοποιώντας τον 
κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα 
με τις οδηγίες που περιέχονται στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας.

Προσοχή: 
Δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό τμήμα της 
επιφάνειας για να διαπιστώσετε τυχόν αλλαγές 
στο χρώμα. 
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε 
περίπτωση που προβλέπεται βροχή.    


