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ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
• Fila MarbleOne, κίτρινο μεταλλικό παντ.
• Fila MarbleTwo λευκό παντ με ρητίνη.
• Fila MarbleThree μπλε παντ με ρητίνη.
• Fila MarbleSponge λευκό γυαλιστικό σφουγγάρι.
• Fila MarbleShine, γυαλιστικό για μάρμαρο - 200 ml.
• Fila Formula Marmo, βερνίκι για μάρμαρο - 250 ml.
• Γάντια.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Για το φρεσκάρισμα μικρών επιφανειών από μάρμαρο, 

τραβερτίνη ή limestone, που έχουν προσβληθεί από όξινες 
ουσίες ή ατμοσφαιρικά στοιχεία.

• Είναι ιδανικό για την αποκατάσταση επιφανειών στο μπάνιο ή 
την κουζίνα, σε τραπέζια, σκαλοπάτια, κατώφλια, περβάζια.

• Εξαφανίζει ακόμη και το θάμπωμα που προκαλεί η φθορά.
• ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ: κιτ αποκατάστασης έως και 30 

φθορών διαμέτρου 6-7 cm σε επιφάνειες 1,5 m².

MARBLERESTORER
Έχει αποτελέσματα στα μάρμαρα και σε όλες τις επιφάνειες 
limestone. Επίσης, σε συσσωματώματα μαρμάρου-τσιμέντου 
(πλακίδια μαρμάρου), συσσωματώματα μαρμάρου-ρητίνης με 
γυαλιστερό φινίρισμα. Δεν έχει αποτελέσματα σε γρανίτη, 
τεχνογρανίτη (agglomerate) χαλαζία-ρητίνης ή φυσική πέτρα 
ανθεκτική στα οξέα. 

Προσοχή:
Μερικοί τύποι μαρμάρων που είναι εκ φύσεως ανθεκτικοί στα οξέα, όπως το 
πράσινο των Άλπεων, δεν είναι δυνατό να γυαλιστούν με αυτό το σύστημα.

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

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

Συσκευασίες
Κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΊΤ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΓΥΑΛΊΣΤΕΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΥΑΛΊΣΤΕΡΟ 
ΜΩΣΑΪΚΟ (TERRAZZO)

MARBLE RESTORERMARBLE RESTORER

ΚΊΤ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ: Αφαιρει τους οξινους λεκεδες 
και αποκαθιστα τη λαμψη σε μικρες επιφανειες μαρμαρου, 
τραβερτινη και συσσωματωματων
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FILAMARBLE RESTORER
ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ: ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΟΞΙΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ 
ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
ΜΑΡΜΑΡΟ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Έχει αποτελέσματα στα μάρμαρα και σε όλες τις 
γυαλισμένες ασβεστολιθικές πέτρες. Επίσης, σε 
συσσωματώματα μαρμάρου-τσιμέντου (πλακίδια 
μαρμάρου), συσσωματώματα μαρμάρου-ρητίνης 
με γυαλιστερό φινίρισμα. 

Δεν  έχε ι  αποτελέσματα  σε  γραν ίτη , 
συσσωματώματα χαλαζία-ρητίνης ή φυσική 
πέτρα ανθεκτική στα οξέα.

 Για το φρεσκάρισμα μικρών 
επιφανειών από μάρμαρο, τραβερτίνη 
ή γυαλισμένη ασβεστολιθική πέτρα, 
που έχουν προσβληθεί από όξινες 
ουσίες ή ατμοσφαιρικά στοιχεία.

 Είναι ιδανικό για την αποκατάσταση 
επιφανειών στο μπάνιο ή την κουζίνα, 
σε τραπέζια, σκαλοπάτια, κατώφλια, 
περβάζια.

 Εξαφανίζει ακόμη και το θάμπωμα που 
προκαλεί η φθορά.

 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ: κιτ 
αποκατάστασης έως και 30 φθορών 
διαμέτρου 6-7 cm σε επιφάνειες 1,5 m2.

 Fila MarbleOne, κίτρινο μεταλλικό παντ.
 Fila MarbleTwo λευκό παντ με ρητίνη.
 Fila MarbleThree μπλε παντ με ρητίνη.
 Fila MarbleSponge λευκό γυαλιστικό 
σφουγγάρι.

 Fila MarbleShine, γυαλιστικό για 
μάρμαρο - 200 ml.

 Fila Formula Marmo, βερνίκι για μάρμαρο 
- 250 ml.

 Γάντια.

Συσκευασίες
Κιβώτια των 4 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 5° και 30° C.

ΣΥΝΘΕΣΗ FILAMARBELSHINE
Μείγμα φυσικών κεριών, λειαντικών κόνεων και 
οργανικών οξέων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί  σοβαρά δερματικά 
εγκαύματα και σοβαρές οφθαλμικές 
βλάβες.  
Συμβουλές προφύλαξης:
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί 
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Επικοινωνήστε 
αμέσως με ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Διάθεση του 
περιεχομένου / περιέκτη σε . . .            

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Χρώμα: χρώμα υποκίτρινο
Οσμή: αναμενόμενο για φυσικό κερί
Πυκνότητα: 1,125 κιλά/λίτρο
pH: 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.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ MARBLERESTORER
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FILA MARBLESHINE

Προσοχή: 
Μερικοί τύποι μαρμάρων που είναι εκ φύσεως 
ανθεκτικοί στα οξέα, όπως το πράσινο των 
Άλπεων, δεν είναι δυνατό να γυαλιστούν με αυτό 
το σύστημα.      


