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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Αφαιρεί το γράψιμο από τους τοίχους με ή χωρίς επεξεργασία: 

βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή σε τραχιές ή πορώδεις επιφάνειες 
(τσιμεντένια τοιχάκια, εμφανή τούβλα, φυσική πέτρα κ.ά.).

• Αφαιρεί τα προστατευτικά WET, WETECO και PT10 σε 
περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ή όταν χρειάζεται πλήρης 
καθαρισμός σε βάθος.

• Παχύρρευστη σύνθεση: ιδανική για εφαρμογή σε τοίχους.
• Καθαρίζει και αφαιρεί τα λίπη σε βάθος.
• Καθαρίζει τους εξωτερικούς τοίχους από το νέφος και τη 

σκόνη.
• Αφαιρεί προϊόντα που δημιουργούν μεμβράνες και λεκέδες με 

μορφή βερνικιού από το cotto.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εύκολη χρήση.
• Έτοιμο για χρήση: δεν χρειάζεται αραίωση.
• Υγρό αφαίρεσης βερνικιού με βάση το νερό.
• Γρήγορο και πολύ αποτελεσματικό.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: χρησιμοποιείται αδιάλυτο. 
Εφαρμογή: 
1. Απλώστε το προϊόν απευθείας στον τοίχο με βούρτσα πινέλο ή 
με μέθοδο airless (χωρίς πεπιεσμένο αέρα). 
2. Αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 5 λεπτά. 
3. Απαιτείται επέμβαση με μηχανικά μέσα. 
4. Ξεπλύνετε. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείτε πλυστικό 
μηχάνημα για τις κάθετες επιφάνειες και τριβείο μονού δίσκου 
για τα δάπεδα. Επαναλάβετε την εφαρμογή του προϊόντος και 
το επακόλουθο ξέβγαλμα, αν χρειάζεται (για παράδειγμα σε 
πορώδεις επιφάνειες όπως εμφανή τούβλα, φυσική πέτρα κ.λπ.). 

Για να απομακρύνετε την περίσσεια αδιαβροχοποιητικού 
προϊόντος όπως το WET, το WET ECO σε περίπτωση εσφαλμένης 
εφαρμογής: απλώστε το προϊόν με ένα πινέλο ή ψεκάστε το 
προϊόν χωρίς να το αραιώσετε απευθείας στην επιφάνεια. Μετά 
από περίπου 15 λεπτά, τρίψτε με σκούπα-βούρτσα ή τριβείο 
μονού δίσκου και ξεβγάλτε σχολαστικά με νερό. Σε περίπτωση 
δύσκολων επιφανειών επαναλάβετε την εφαρμογή. 

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
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

 5 m²
“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές”

ΚΑΘΑΡΊΣΤΊΚΟ ΤΖΕΛ ΓΊΑ 
ΤΟΊΧΟΥΣ

ΚΕΡΑΜΊΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΊΤΗΣ 
ΚΑΊ ΦΥΣΊΚΗ ΠΕΤΡΑ, ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ, 
ΕΠΊΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΊΚΟ, ΤΣΊΜΕΝΤΟ, 
ΣΟΒΑΣ, COTTO, KLINKER

NOPAINT STARNOPAINT STAR

Το NOPAINT STAR είναι ένα αφαιρετικό βερνικιού για τοίχους, με 
ταχεία δράση και μεγάλη αποτελεσματικότητα, για την αφαίρεση 
επιγραφών από τοίχους που έχουν ή δεν έχουν υποβληθεί σε 
επεξεργασία. Καθαρίζει και αφαιρεί τα λίπη σε βάθος. Καθαρίζει 
τους εξωτερικούς τοίχους από το νέφος και τη σκόνη. Αφαιρεί 
προϊόντα που δημιουργούν μεμβράνες και λεκέδες με μορφή 
βερνικιού από το cotto.



8

FILANOPAINT STAR
ΤΖΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΣΟΒΑΣ

 Εύκολη χρήση.
 Έτοιμο για χρήση: δεν χρειάζεται 
αραίωση.

 Υγρό αφαίρεσης βερνικιού με βάση 
το νερό.

 Γρήγορο και πολύ αποτελεσματικό.

 Αφαιρεί το γράψιμο από τους τοίχους 
με ή χωρίς επεξεργασία: βρίσκει 
ιδιαίτερη εφαρμογή σε τραχιές ή 
πορώδεις επιφάνειες (τσιμεντένια 
τοιχάκια, εμφανή τούβλα, φυσική 
πέτρα κ.ά.).

 Αφαιρεί τα προστατευτικά FILAWET, 
FILAWETECO και FILAPT10 σε 
περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ή 
όταν χρειάζεται πλήρης καθαρισμός σε 
βάθος.

 Παχύρρευστη σύνθεση: ιδανική για 
εφαρμογή σε τοίχους.

 Καθαρίζει και αφαιρεί τα λίπη σε βάθος.
 Καθαρίζει τους εξωτερικούς τοίχους 
από το νέφος και τη σκόνη.

 Αφαιρεί προϊόντα που δημιουργούν 
μεμβράνες και λεκέδες με μορφή 
βερνικιού από το κότο (όπως π.χ. 
κάποια λιπάσματα).

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

                         5 m2

“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές”

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 5° και 30° C.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Μη ιονικά τασιενεργά κάτω από 5%.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
Συμβουλές προφύλαξης: Εάν ζητήσετε 
ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
Μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείτε 
μόνο στο ύπαιθρο ή σε χώρο με καλό 
εξαερισμό. Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια / πρόσωπο. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / ένα γιατρό / ... Διατηρείτε το δοχείο 
ερμητικά κλειστό και σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. 
Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε . . . Περιέχει: 
δευτεροταγείς αλκοόλες, αιθοξυλιωμένες C11-15, 
1-μεθοξυπροπαν-2-όλη, ΟΞΙΚΟ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑ      

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Χρώμα: υποκίτρινο
Οσμή: διεισδυτικό
Πυκνότητα: 1,021 κιλά/λίτρο
pH: 6,1

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.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΘ. 00 - 07/03/2013
FILAPHZERO
(διάλ. 10%)

FILANOPAINT STAR
/

FILAPS87
/

pH 
0,8

FILACLEANER
(διάλ. 10%)

pH 
7

pH 
5,5

pH 
12,7

Χωρίς αραίωση: χρησιμοποιείται αδιάλυτο.

Εφαρμογή: 
1. Απλώστε το προϊόν απευθείας στον τοίχο με 

βούρτσα πινέλο ή με μέθοδο airless (χωρίς 
πεπιεσμένο αέρα). 

2. Αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 5 
λεπτά. 

3. Περάστε το με τραχύ πανί. 
4. Ξεπλύνετε. 

Για βέλτιστο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείτε 
πλυστικό μηχάνημα για τις κάθετες επιφάνειες 
και τριβείο μονού δίσκου για τα δάπεδα. 

Επαναλάβετε την εφαρμογή του προϊόντος 
και το επακόλουθο ξέβγαλμα, αν χρειάζεται 
(για παράδειγμα σε πορώδεις επιφάνειες όπως 
εμφανή τούβλα, φυσική πέτρα κ.λπ.)

Για να απομακρύνετε την περίσσεια 
αδιαβροχοποιητικού προϊόντος όπως το 
FILAWET, το FILAWET ECO ή το FILAPT10 σε 
περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής: απλώστε 
το προϊόν με ένα πινέλο ή ψεκάστε το προϊόν 
χωρίς να το αραιώσετε απευθείας στην 
επιφάνεια.
Μετά από περίπου 15 λεπτά, τρίψτε με σκούπα-
βούρτσα ή τριβείο μονού δίσκου και ξεβγάλτε 
σχολαστικά με νερό.
Σε περίπτωση δύσκολων επιφανειών 
επαναλάβετε την εφαρμογή.


