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

λείας, τραχιάς ή αντικέ φυσικής πέτρας.
• Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, προστατεύοντάς το από τους 

λεκέδες και την υγρή και ελαιώδη βρωμιά.
• Ιδανικό για περβάζια, επιφάνειες, ροζέτες, διακοσμητικά 

στοιχεία.
• Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Χαρίζει πιο ζωηρή όψη σε κάθε φινίρισμα.
• Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
• Δεν κιτρινίζει, είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, 

ενώ προσφέρει διαρκή προστασία που αντέχει στο χρόνο.
• Ιδιαίτερα αυξημένη καλυπτικότητα.
• Εξαφανίζει τις φθορές του γρανίτη.
• Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
• Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία 

είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 
Εφαρμογή: Εφαρμόστε το STONE PLUS σε στεγνό και καθαρό 
υλικό, με πινέλο ή άλλο μέσο εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής, τρίψτε με ένα πανί ώστε να διευκολύνετε 
τη διείσδυση του προϊόντος και να αφαιρέσετε πλήρως την 
περίσσεια. Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά από 8 
ώρες. Για να επιτύχετε εντονότερη απόχρωση, εφαρμόστε 
περισσότερα χέρια σε διάστημα τουλάχιστον 8 ωρών μεταξύ των 
εφαρμογών. 

Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα CLEANER PRO. 

Προσοχή:
Μετά την επεξεργασία με STONE PLUS, 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.
Για κάποια υλικά που τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται η 
ετήσια εφαρμογή του προϊόντος για τη διατήρηση του βέλτιστου αισθητικού 
αποτελέσματος ανανέωσης.
Δεν προστατεύει από τα οξέα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° 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.
• Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του 

εξοπλισμού είναι ακέραια.

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”

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΊΚΟ ΚΑΊ 
ΕΛΑΊΟΑΠΩΘΗΤΊΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΊΚΟ 

ΠΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΊ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΊ ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΊΤΗΣ 
(AGGLOMERATE), ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΊΤΗΣ

STONEPLUSSTONEPLUS

Το STONE PLUS διαποτίζει το υλικό σε βάθος και το προστατεύει 
για καιρό από την υδατική και ελαιώδη βρωμιά. Αναζωογονεί 
επίσης τους αρμούς, δεν κιτρινίζει και είναι ανθεκτικό στην 
ακτινοβολία UV
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FILASTONE PLUS
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

 ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
 ΜΑΡΜΑΡΟ
 ΓΡΑΝΙΤΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.
Εφαρμογή: 
1. Εφαρμόστε το FILASTONE PLUS σε στεγνό και καθαρό 

υλικό, με πινέλο, σφουγγάρι ή άλλο μέσο εφαρμογής. 
2. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τρίψτε με ένα 

σφουγγάρι ή πανί ώστε να διευκολύνετε τη διείσδυση 
του προϊόντος και να αφαιρέσετε πλήρως την περίσσεια. 

3. Μετά από περίπου οκτώ ώρες, η επιφάνεια μπορεί να 
πατηθεί. 

4. Για να επιτύχετε εντονότερη απόχρωση, εφαρμόστε 
περισσότερα χέρια σε διάστημα τουλάχιστον 8 ορών 
μεταξύ των εφαρμογών. 

Συντήρηση: 
αραιωμένο διάλυμα FILACLEANER.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:  σε κάθετη 
επιφάνεια εφαρμόστε με ψεκασμό (σύστημα χωρίς 
αέρα) κατανέμοντας το προϊόν μέχρι κορεσμού και 
χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό 
σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας.

 Χαρίζει πιο ζωηρή όψη σε κάθε 
φινίρισμα.

 Για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.

 Δεν κιτρινίζει, είναι ανθεκτικό 
στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ 
προσφέρει διαρκή προστασία που 
αντέχει στο χρόνο.

 Ιδιαίτερα αυξημένη καλυπτικότητα.
 Εξαφανίζει τις φθορές του γρανίτη.
 Δεν δημιουργεί επιφανειακή 
μεμβράνη.

 Είναι πιστοποιημένο ως “ιδανικό για 
επαφή με τρόφιμα”.

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

 Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, 
προστατεύοντάς το από τους λεκέδες 
και την υγρή και ελαιώδη βρωμιά.

 Ιδανικό για περβάζια, επιφάνειες, 
ροζέτες, διακοσμητικά στοιχεία.

 Ιδανικό για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

  

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 των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 
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. 
• Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν 

όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι ακέραια.  

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

ΣΥΝΘΕΣΗ
Μείγμα σιλικονούχων ενώσεων διαλυμένων σε 
υδρογονανθρακικό διαλυτικό χωρίς άρωμα.
 
 
 
 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 
κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να 
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί 
να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Συμβουλές προφύλαξης: Εάν ζητήσετε ιατρική 
συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά 
από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές 
φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να φοράτε 
προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προ στασίας 
για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / 
γιατρό / . . . Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε 
σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/
διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει: Υδρογονάνθρακες 
απαλλαγμένοι ΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΑΙΘΥΛΒΕΝΖΕΝΙΟ.        

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: διαφανές υγρό
Χρώμα: άχρωμο
Οσμή: αναμενόμενο για διαλυτικό
Πυκνότητα: 0,874 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: 
Μετά την επεξεργασία με FILASTONE PLUS, η πέτρα δεν 
είναι δυνατό να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση: 
ελέγξτε τη νέα, ζωηρή όψη σε ένα μικρό τμήμα. 
Για κάποια υλικά που τοποθετούνται σε εξωτερικό 
χώρο, συνιστάται η ετήσια επαναληπτική εφαρμογή του 
προϊόντος για τη διατήρηση του βέλτιστου αισθητικού 
αποτελέσματος αναζωογόνησης. Δεν προστατεύει 
το μάρμαρο και τις ασβεστολιθικές πέτρες από την 
προσβολή οξέων. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε 
εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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