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FILAKRISTALL PLUS
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ 
ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ 
ΠΕΤΡΑ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: 
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση και χρησιμοποιήστε με συσκευή 
ψεκασμού. Προκειμένου να επιτύχετε τέλεια κρυσταλλοποίηση, πρέπει να 
απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες και τυχόν υπολείμματα κεριού. 
1. Πλύνετε το δάπεδο με απορρυπαντικό που αφαιρεί τις λιπαρές ουσίες 

και το κερί FILAPS87. Ξεβγάλτε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. 
2. Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, ψεκάστε μικρή ποσότητα FILAKRISTALL 

PLUS σε περιορισμένη επιφάνεια (περίπου 2 τ.μ.) και περάστε αμέσως με 
τριβείο μονού δίσκου (συνιστώμενη ταχύτητα 150 στροφές/λεπτό) όπου 
θα έχετε προσαρμόσει λευκό δίσκο, απλώνοντας ομοιόμορφα το προϊόν. 
Μόλις ο δίσκος συναντήσει αντίσταση, αντικαταστήστε τον με τον δίσκο 
από ανοξείδωτο ατσαλόμαλλο και επιμείνετε για μερικά λεπτά έως ότου 
επιτύχετε το επιθυμητό γυάλισμα (συνιστώμενη ταχύτητα περίπου 400 
στροφές/λεπτό). Επαναλάβετε τη διαδικασία στις υπόλοιπες περιοχές 
της επιφάνειας προς επεξεργασία. 

3. Αφαιρέστε τις ίνες ατσαλόμαλλου περνώντας την επιφάνεια με πανί από 
μικροΐνες ή σκουπάκι με γάζα. 

4. Επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες έως ότου επιτύχετε τον επιθυμητό 
βαθμό γυαλίσματος.

5. Τέλος, πραγματοποιήστε στεγνό γυάλισμα με τριβείο μονού δίσκου, όπου 
θα έχετε προσαρμόσει μαλακό λευκό δίσκο από μικροΐνες ή λευκό δίσκο 
με επένδυση από γυαλιστικό πανί.

6. Καθότι η επεξεργασία δεν παρέχει προστασία κατά των λεκέδων, 
συνιστάται να εκτελέσετε τη σχετική επεξεργασία μετά από 12 ώρες, 
προκειμένου να προστατέψετε το υλικό από πάσης φύσεως λεκέδες. 

 Επαναφέρει γρήγορα τη φυσική 
λάμψη του υλικού.

 Εύκολη εφαρμογή και συντήρηση.
 Διατηρεί τη γυαλιστερή όψη της 
επιφάνειας, καθιστώντας την 
ανθεκτική στα πατήματα.

 Γυάλισμα με αντιγλιστρική 
προστασία.

 Αυξάνει την αντοχή στα πατήματα.
 Το φθαρμένο υλικό ανακτά τη λάμψη 
του κατά 90% εύκολα και γρήγορα 
(μέση τιμή που προέκυψε από 
εργαστηριακούς ελέγχους).

 Προϊόν επαγγελματικής χρήσης για 
την αποκατάσταση της λάμψης των 
φθαρμένων επιφανειών.

 Ιδανικό για κρυσταλλοποίηση σε 
γυαλισμένες φυσικές ασβεστολιθικές 
πέτρες (μάρμαρο, τραβερτίνης) και 
γυαλισμένα συσσωματώματα (μωσαϊκό, 
πλακίδια μαρμάρου, βενετσιάνικο).

  

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

                         50 m2

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Όξινο προϊόν.  
• Κατά τη χρήση, χρησιμοποιείτε γυαλιά και γάντια από 

καουτσούκ. 
• Πιθανός διαχωρισμός του προϊόντος δεν συνεπάγεται 

οπωσδήποτε διακύβευση της ποιότητάς του.  
• Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα 
• Προϊόν σε μορφή γαλακτώματος, που βλάπτεται από τις 

χαμηλές θερμοκρασίες.

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

ΣΥΝΘΕΣΗ
Υδατικό γαλάκτωμα με φυσικό και συνθετικό κερί, μη ιονικά 
τασιενεργά, διάλυμα πολυμερών, ανόργανο οξύ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας: Επιβλαβές σε περίπτωση 
κατάποσης. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά 
αέρια. Περιέχει:, 1,2-βενζισοθειαζολ-3 (2Η) -όνη Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Συμβουλές προφύλαξης: Εάν ζητήσετε ιατρική 
συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να 
φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 
το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως 
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Διάθεση του 
περιεχομένου / περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς/

περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει: ΜΑΓΝΗΣΙΟ 
ΕΚΑΦΛΟΥΡΟΣΙΛΙΚΑ Πολυ (οξυ-1,2-αιθανοδιυλ), άλφα, άλφα '- 
[(οκταδεκυλιμινο) δι-2,1-αιθανοδιυλ] δις [ωμέγα-υδροξυχλωρίδιο (1: 1)).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Χρώμα: κρεμ/φουντουκί
Οσμή: χαρακτηριστικό
Πυκνότητα: 1,09 kg/λίτρο
Διαλυτότητα: διαλυτό στο νερό
pH: 2,1
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: 
Φροντίστε το προϊόν να μην λιμνάσει στο 
δάπεδο και να μην στάξει από τον περιέκτη. Μην 
χρησιμοποιείτε σε μη ασβεστολιθικές πέτρες 
τύπου γρανίτη και χαλαζίτη ή ψαμμιτικές πέτρες 
γενικώς. Αποφύγετε την επαφή με υλικά όπως 
ξύλο, κότο, κεραμικό και μέταλλο (προφίλ χάλυβα 
και αλουμινίου). Ελέγξτε προκαταρκτικά το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας σε ένα μικρό μέρος 
της επιφάνειας.    
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