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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Αναζωογονητικό προστατευτικό.
• Προστατεύει και τονίζει το αρχικό χρώμα της γυαλιστερής, 

λείας, τραχιάς ή αντικέ φυσικής πέτρας.
• Διεισδύει στο υλικό σε βάθος, μειώνοντας την απορρόφηση 

της βρομιάς.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Χαρίζει πιο ζωηρή όψη σε κάθε φινίρισμα.
• Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών 

ενώσεων, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED 
σύμφωνα με το ιταλικό και το αμερικανικό πρωτόκολλο.

• Υδατική βάση: οικολογική επεξεργασία
• Έχοντας ως βάση το νερό, είναι κατάλληλο για καταστάσεις 

όπου υπάρχει περίσσεια υγρασίας. Για το λόγο αυτό, η 
εφαρμογή μπορεί γίνει εντός λίγων ημερών από το αρχικό 
πλύσιμο, καθιστώντας πιο σύντομη την επεξεργασία.

• Αναζωογονεί επίσης τους αρμούς, δεν κιτρινίζει, δεν 
δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη και είναι ανθεκτικό στην 
ακτινοβολία UV

• Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
• Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία 

είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση Εφαρμογή Εμποτίστε εξ 
ολοκλήρου το στεγνό και καθαρό υλικό με STONE PLUS ECO με 
πινέλο, σφουγγάρι ή άλλο μέσο εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής, τρίψτε με ένα σφουγγάρι ή πανί ώστε να 
διευκολύνετε τη διείσδυση του προϊόντος, φροντίζοντας να 
αφαιρέσετε πλήρως την περίσσεια. Η επιφάνεια μπορεί να 
πατηθεί μετά από μόλις 4 ώρες. Εάν εμφανιστεί επιφανειακό 
υπόλειμμα, αφαιρέστε το εμποτίζοντας ένα πανί με STONE PLUS 
ECO και τρίβοντας. Για ενίσχυση της προστασίας, συνιστάται να 
ολοκληρώσετε την επεξεργασία με MP90 ECO XTREME εντός 4 
ωρών. 

Προγραμματισμένη συντήρηση: CLEANER PRO σε αραίωση 
1:200. 

Προσοχή:
Μετά την επεξεργασία με STONE PLUS ECO, η πέτρα δεν είναι δυνατό 
να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Πριν από την επεξεργασία της 
επιφάνειας, ελέγξτε τη νέα, ζωηρή όψη σε ένα μικρό τμήμα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.
Δεν προστατεύει από τα οξέα.

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

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ
• Κατά τη χρήση σε εσωτερικό χώρο, συνιστάται καλός αερισμός του 

χώρου για ευκολότερο στέγνωμα.
• Φυλάσσετε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.
• 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 και η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.

Συσκευασίες
375 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Γυαλιστερές πέτρες 30/50m²

Τραχιές πέτρες 15/25m²
“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΊΚΟ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΊΚΟ

ΦΥΣΊΚΗ ΠΕΤΡΑ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΊΤΗΣ

STONEPLUS ECOSTONEPLUS ECO

Αναζωογονεί επίσης τους αρμούς, δεν κιτρινίζει, δεν 
δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη και είναι ανθεκτικό στην 
ακτινοβολία UV.
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FILASTONE PLUS ECO
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
 ΜΑΡΜΑΡΟ
 ΓΡΑΝΙΤΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση

Εφαρμογή 
Εμποτίστε εξ ολοκλήρου το στεγνό και καθαρό 
υλικό με FILASTONE PLUS ECO με πινέλο, 
σφουγγάρι ή άλλο μέσο εφαρμογής. 
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τρίψτε με 
ένα σφουγγάρι ή πανί ώστε να διευκολύνετε 
τη διείσδυση του προϊόντος, φροντίζοντας να 
αφαιρέσετε πλήρως την περίσσεια. 
Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί μετά από μόλις 
4 ώρες. 
Εάν εμφανιστεί επιφανειακό υπόλειμμα, 
αφαιρέστε το εμποτίζοντας ένα πανί με 
FILASTONE PLUS ECO και τρίβοντας. 
Για ενίσχυση της προστασίας, συνιστάται 
να ολοκληρώσετε την επεξεργασία με 
FILAMP90ECO PLUS εντός 4 ωρών. 

Προγραμματισμένη συντήρηση:
FILAREFRESH για επιφάνειες πάγκων, περβάζια 
και τραπέζια ή το FILAREFRESH σε αραίωση 
1:200.

 Χαρίζει πιο ζωηρή όψη σε κάθε φινίρισμα.
 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων, συμβάλλει στην 
επίτευξη των κριτηρίων LEED σύμφωνα με 
το ιταλικό και το αμερικανικό πρωτόκολλο.

 Υδατική βάση: οικολογική επεξεργασία
 Έχοντας ως βάση το νερό, είναι κατάλληλο 
για καταστάσεις όπου υπάρχει περίσσεια 
υγρασίας. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή 
μπορεί γίνει εντός λίγων ημερών από το 
αρχικό πλύσιμο, καθιστώντας πιο σύντομη 
την επεξεργασία.

 Αναζωογονεί επίσης τους αρμούς, δεν 
κιτρινίζει, δεν δημιουργεί επιφανειακή 
μεμβράνη και είναι ανθεκτικό στην 
ακτινοβολία UV

 Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
 Ελεγμένο για την επαφή με τρόφιμα, 
ιδανικό για τραπέζια και επιφάνειες πάγκων.

 Αναζωογονητικό προστατευτικό.
 Προστατεύει και τονίζει το αρχικό 
χρώμα της γυαλιστερής, λείας, τραχιάς 
ή αντικέ φυσικής πέτρας.

 Διεισδύει στο υλικό σε βάθος, 
μειώνοντας την απορρόφηση της 
βρομιάς.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Γυαλιστερές πέτρες                        30/50m2

Τραχιές πέτρες        15/25m2

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
• Δεν προστατεύει το μάρμαρο και τις ασβεστολιθικές πέτρες από την 

προσβολή οξέων.  
• Κατά τη χρήση σε εσωτερικό χώρο, συνιστάται καλός αερισμός του 

χώρου για ευκολότερο στέγνωμα. 
• Φυλάσσετε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.
• 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 και η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 10° και 30° C.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Μείγμα σιλοξανικών ενώσεων διαλυμένων σε νερό
 
 
 
 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Προειδοποιήσεις: Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
Περιέχει: benzisothiazolinone 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. Πλύνετε τα χέρια 
σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε 
προστατευτικών γαντιών. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύντε με άφθονο νερό 
/ . . . Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε 
τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό γαλακτώδες
Οσμή: αναμενόμενο για ρητίνη
Πυκνότητα: 0,98 kg/l
pH: 6,7
  
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.

Προσοχή: 
Μετά την επεξεργασία με FILASTONE PLUS ECO, η 
πέτρα δεν είναι δυνατό να επανέλθει στην αρχική της 
κατάσταση. Πριν από την επεξεργασία της επιφάνειας, 
ελέγξτε τη νέα, ζωηρή όψη σε ένα μικρό τμήμα. 
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση που 
προβλέπεται βροχή. 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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