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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό: εμποδίζει την 

απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.
• Προστατευτικό βάσης πριν το κέρωμα για επιφάνειες 

εσωτερικού χώρου με τραχύ ή ρουστίκ φινίρισμα.
• Ιδανικό για την επεξεργασία των πλακιδίων από γρανίτη και 

τσιμέντο.
• Προστασία με υγρή όψη που αναπνέει.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα και την αρχική όψη.
• Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
• Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στις χαμηλές 

θερμοκρασίες.
• Εξαιρετικό σε ρουστίκ λειασμένο cotto και μάρμαρο με αντικέ 

φινίρισμα.
• Ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, μπάρμπεκιου και πλακόστρωτα 

δρομάκια όπου σταθμεύουν αυτοκίνητα.
• Ιδανικό κατά των λεκέδων για εσωτερικές και εξωτερικές 

επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 
Εφαρμογή: 
Για υλικά με ματ φινίρισμα (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου): Σε στεγνές 
και καθαρές επιφάνειες, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο και συνεχές 
στρώμα διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Προτού στεγνώσει το προϊόν 
(περίπου 10-15 λεπτά), αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα σκουπίζοντας απαλά 
με ένα καθαρό πανί. 
Για γυαλισμένα ή βουρτσισμένα φινιρίσματα (εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου): Σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες περάστε το FOB XTREME 
εμποτίζοντας εξ ολοκλήρου το υλικό και τους αρμούς με πινέλο ή ρολό. 
Προτού στεγνώσει το προϊόν (περίπου 10-15 λεπτά), τρίψτε και αφαιρέστε 
τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας πανί από μικροΐνες εμποτισμένο με το 
προϊόν. Στη συνέχεια σκουπίστε με καθαρό πανί. Όταν είναι αναγκαίο, σε 
υλικά υψηλής απορροφητικότητας απλώστε το προϊόν σε δύο στρώσεις 
με απόσταση 8 ωρών μεταξύ τους (π.χ. ζώνες με πυκνή κίνηση, ζώνες με 
υγρασία, εξωτερικές επιφάνειες). Για να επιταχύνεται τη διαδικασία μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τριβείο μονού δίσκου. 
Για ολοκλήρωση του κύκλου με το φινίρισμα: σε περίπτωση πορώδους 
υλικού, όπως οι φυσικοί και ανασυσταμένοι λίθοι, οι τεχνογρανίτες και τα 
πλακίδια τσιμέντου σε εξωτερικούς χώρους, μπορείτε να εφαρμόσετε κερί 
φινιρίσματος ανάλογα με το υλικό και το επιθυμητό αποτέλεσμα (MATT, 
SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά 
από 8 ώρες. Η προστασία κατά των λεκέδων διασφαλίζεται μετά από 24 ώρες 
Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα CLEANER PRO. 

Προσοχή:
Μην εφαρμόζετε ποτέ το FOB XTREME σε ήδη κερωμένη επιφάνεια.
Μην απλώνετε το FOB XTREME κατά τις πολύ ζεστές ώρες της θερινής περιόδου.
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.
Δεν προστατεύει από τα οξέα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

Συσκευασίες
1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΊΚΤΊΚΗ ΚΑΛΥΠΤΊΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):

Πέτρα 10/30 m²

Cotto λείο ρουστίκ από την 
Ίμπρουνέτα 15/20 m²

Cotto χειροποίητο έως και 10 m²

Τσιμέντο έως και 5 m²

Γυαλιστερό μάρμαρο/Γυαλιστερός γρανίτης έως και 30 m²
“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

ΊΣΧΥΡΗ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΊΚΗ 
ΚΑΊ ΕΛΑΊΟΑΠΩΘΗΤΊΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΦΥΣΊΚΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΊ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ, 
ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΊ ΓΡΑΝΊΤΗΣ, ΤΣΊΜΕΝΤΟ, 
ΤΟΦΟΣ, WPC, COTTO, KLINKER

FOB XTREMEFOB XTREME

Το υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό διαπνέον 
προστατευτικό FOB XTREME βασίζεται στην καινοτόμο 
ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY που έχουν 
αναπτύξει τα Εργαστήρια Έρευνας της FILA: Δεν σχηματίζει 
επιφανειακές μεμβράνες και αντέχει στην ακτινοβολία UV, 
διατηρώντας αμετάβλητες τις επιδόσεις του στον χρόνο.
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FILAFOB
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

 ΚΟΤΟ
 ΚΛΙΝΚΕΡ
 ΤΣΙΜΕΝΤΟ
 ΜΗ 
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
 ΤΟΦΟΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: 
Για τις εξωτερικές επιφάνειες: Απλώστε 
προληπτικά ένα χέρι υδροαπωθητικού προϊόντος 
(FILAES82 εάν επεξεργάζεστε επιφάνειες 
από κότο ή HYDROREP για φυσική πέτρα) σε 
στεγνό και καθαρό δάπεδο. Περιμένετε μέχρι 
να στεγνώσει τελείως (περίπου 24 ώρες), στη 
συνέχεια απλώστε αδιάλυτο FILAFOB με βούρτσα 
πινέλο, διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. 
Περιμένετε 24 ώρες προτού πατήσετε το δάπεδο. 
Για τις εσωτερικές επιφάνειες: Σε στεγνή 
και καθαρή επιφάνεια, απλώστε αδιάλυτο 
FILAFOB με βούρτσα-πινέλο, διαποτίζοντας 
καλά και τους αρμούς. Περιμένετε 24 ώρες 
πριν πατήσετε το δάπεδο. Ολοκληρώστε την 
επεξεργασία με το καταλληλότερο κερί για τη 
συγκεκριμένη επιφάνεια (π.χ. FILAMATT - φυσική 
όψη, FILASATIN - όψη σατινέ, FILALONGLIFE - 
γυαλιστερή όψη). 

Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα FILACLEANER.

 Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα και 
την αρχική όψη.

 Δεν δημιουργεί επιφανειακή 
μεμβράνη.

 Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο 
στις χαμηλές θερμοκρασίες.

 Είναι πιστοποιημένο ως “ιδανικό για 
επαφή με τρόφιμα”.

 Εξαιρετικό σε ρουστίκ λειασμένο 
κότο και μάρμαρο με αντικέ 
φινίρισμα.

 Ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, 
μπάρμπεκιου και πλακόστρωτα 
δρομάκια όπου σταθμεύουν 
αυτοκίνητα.

 Διάλυμα κατά των λεκέδων για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

 Προστατευτικό βάσης πριν το κέρωμα 
για επιφάνειες εσωτερικού χώρου με 
τραχύ ή ρουστίκ φινίρισμα.

 Ιδανικό για την επεξεργασία των 
πλακιδίων από γρανίτη και τσιμέντο.

 Προστασία με υγρή όψη που αναπνέει.

  

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Πέτρα                        10/20 m2

Κότο λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα 15/20 m2

Κότο χειροποίητο, ισπανικού τύπου, πλάκες, τούβλα 5/10 m2

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων. 
Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 
• Φροντίστε για τον εξαερισμό του χώρου σε περίπτωση εφαρμογής σε 

εσωτερικές επιφάνειες.  
• Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του 

εξοπλισμού είναι ακέραια. 
• Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια 

κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν 
την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία 
περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του 
υλικού στον παγετό.

 Δεν προστατεύει το μάρμαρο και τις ασβεστολιθικές πέτρες από την προσβολή οξέων.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 5° και 30° C.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Μείγμα συνθετικών ρητινών διαλυμένων σε υδρογονανθρακικό διαλυτικό 
χωρίς άρωμα.
Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 161/06
Συνδετικά αστάρια (υδροαπωθητικά). Οριακή τιμή ΕΕ για το συγκεκριμένο 
προϊόν (Κατ.: 1/h): 750 g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 57,99 g/l.
 
 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας: Υγρό και ατμοί 
εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο 
σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει 
υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να 
προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Συμβουλές προφύλαξης:  Διάθεση του 
περιεχομένου / περιέκτη σε σύμφωνα με 
τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/
διεθνείς κανονισμούς. Μακριά από παιδιά. Μακριά 
από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, 
γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην 
καπνίζετε. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα 
και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το 
πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε 
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. 

Περιέχει: Υδρογονάνθρακες απαλλαγμένοι, Ν-ΟΞΙΚΟ ΒΟΥΤΙΛΙΟ. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Χρώμα: διαφανές άχρωμο
Οσμή: αναμενόμενο για υδρογονανθρακικό διαλυτικό
Πυκνότητα: 0,763 κιλά/λίτρο
Σημείο ανάφλεξης: 40 °C
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: 
Μην εφαρμόζετε ποτέ το FILAFOB σε ήδη κερωμένη 
επιφάνεια. Μην απλώνετε το FILAFOB κατά τις πολύ 
ζεστές ώρες της θερινής περιόδου. 
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.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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