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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Προστατευτικό κατά των κηλίδων και της βρομιάς με υγρή 

όψη, για επιφάνειες από αγυάλιστη φυσική πέτρα, αγυάλιστο 
μωσαϊκό και cotto.

• Αποτρέπει την απορρόφηση κηλίδων και διευκολύνει την 
αφαίρεση της βρομιάς.

• Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για εξωτερικούς χώρους, κατάλληλο 
επίσης και για εσωτερικούς.

• Εμποδίζει το τρίψιμο της επιφάνειας.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Οικολογική επεξεργασία: με βάση το νερό.
• Αυξημένη αντοχή σε πολλά πατήματα.
• Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
• Δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει.
• Διευκολύνει την μετέπειτα συντήρηση.
• Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στον πάγο (UNI EN ISO 

10545-12).
• Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών 

ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά 
EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

• Προϊόν πιστοποιημένο ως κατηγορίας A+ σύμφωνα με τον 
γαλλικό κανονισμό για τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

• Προϊόν που συμμορφώνεται με:
- Γαλλικά συστατικά CMR
- AgBB
- Βελγικός κανονισμός

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 
Εφαρμογή: Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Σε στεγνές και 
καθαρές επιφάνειες, εφαρμόστε ομοιόμορφα WET ECO με 
βούρτσα πινέλο ή ρολό στην επιφάνεια, διαποτίζοντας καλά 
και τους αρμούς. Μετά από 2-3 ώρες, εφαρμόστε ένα δεύτερο 
χέρι προϊόντος ακολουθώντας την ίδια μέθοδο. Περιμένετε 
τουλάχιστον 12 ώρες προτού πατήσετε πάνω στην επιφάνεια. 

Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα CLEANER PRO. 

Προσοχή:
Σε επιφάνειες με μικρή απορροφητικότητα (σχιστόλιθος, μποτιτσίνο, μάρμαρο 
Καράρας), συνιστάται η αραίωση του προϊόντος με νερό (1 λίτρο προϊόντος σε 
1 λίτρο νερό).
Μην εφαρμόζετε σε λείες επιφάνειες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό 
χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.
Το προϊόν είναι ακατάλληλο για εφαρμογή σε υλικά με προβλήματα σχετικά με 
την ανάδυση υγρασίας.
Σε περίπτωση κακής εφαρμογής, καθώς και όταν χρειάζεται πλήρης καθαριότητα 
σε βάθος, αφαιρέστε το WET ECO χρησιμοποιώντας NOPAINT STAR.

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

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

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

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Μη γυαλισμένη πέτρα και 
τεχνογρανίτης (agglomerate) 10/20 m²

Cotto 7/20 m²
“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΊΚΟ ΓΊΑ 
ΖΩΗΡΗ ΚΑΊ ΥΓΡΗ ΟΨΗ

ΜΗ ΓΥΑΛΊΣΜΕΝΕΣ ΦΥΣΊΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ, ΜΗ 
ΓΥΑΛΊΣΜΕΝΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ, COTTO, 
ΤΟΦΟΣ

WET ECOWET ECO

Εμποδίζει το τρίψιμο της επιφάνειας. Το WET ECO είναι 
ανθεκτικό στα πατήματα: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
εξωτερικούς χώρους όπου έχουν πρόσβαση αυτοκίνητα, κοντά 
σε μπάρμπεκιου ή κουζίνες.
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FILAWET ECO
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΖΩΗΡΗ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΟΨΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΚΟΤΟ
ΤΟΦΟΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: 
Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Σε στεγνή και 
καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε το FILAWET 
ECO με βούρτσα πινέλο, μάλλινο ύφασμα 
ή ρολό ομοιόμορφα επάνω στην επιφάνεια, 
εμποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Μετά από 
2-3 ώρες, εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι από το 
προϊόν ακολουθώντας την ίδια μέθοδο. Πρέπει 
να περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες πριν πατηθεί 
η επιφάνεια. 

Συντήρηση: 
αραιωμένο διάλυμα FILACLEANER. 

  
   

 Οικολογική επεξεργασία: με βάση το νερό.
 Αυξημένη αντοχή σε πολλά πατήματα.
 Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες.

 Δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει.
 Διευκολύνει την μετέπειτα συντήρηση.
 Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στον πάγο 
(UNI EN ISO 10545-12).

 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά 
GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, συμβάλλει 
στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

 Προϊόν πιστοποιημένο ως κατηγορίας A+ 
σύμφωνα με τον γαλλικό κανονισμό για τις 
πτητικές οργανικές ενώσεις.

 Προϊόν που συμμορφώνεται με:
 - Γαλλικά συστατικά CMR
 - AgBB
 - Βελγικός κανονισμός

 Προστατευτικό κατά των κηλίδων 
και της βρομιάς με υγρή όψη, για 
επιφάνειες από αγυάλιστη φυσική 
πέτρα, αγυάλιστα συσσωματώματα και 
κότο.

 Αποτρέπει την απορρόφηση κηλίδων 
και διευκολύνει την αφαίρεση της 
βρομιάς.

 Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για 
εξωτερικούς χώρους, κατάλληλο 
επίσης και για εσωτερικούς.

 Εμποδίζει το τρίψιμο της επιφάνειας.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Μη γυαλισμένη πέτρα και συσσωματώματα                        10/20 m²
Κότο                       7/20 m²

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

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

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

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
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 μέσων ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Χρώμα: γαλακτερό λευκό
Οσμή: αναμενόμενο για ρητίνη
Πυκνότητα: 1,023 κιλά/λίτρο
pH: 7,0
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: 
Σε επιφάνειες με μικρή απορροφητικότητα 
(σχιστόλιθος, μποτιτσίνο, μάρμαρο Καράρας), 
συνιστάται η αραίωση του προϊόντος με νερό 
(1 λίτρο προϊόντος σε 1 λίτρο νερό). Μην 
εφαρμόζετε σε λείες επιφάνειες. Μην εφαρμόζετε 
το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που 
προβλέπεται βροχή. Το προϊόν είναι ακατάλληλο 
για εφαρμογή σε υλικά με προβλήματα σχετικά 
με την ανάδυση υγρασίας. Σε περίπτωση κακής 
εφαρμογής, καθώς και όταν χρειάζεται πλήρης 
καθαριότητα σε βάθος, αφαιρέστε το FILAWET 
ECO χρησιμοποιώντας FILANOPAINT STAR.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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