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APLIKACJA WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANIE

Opakowanie: 
Pojemnik 250 ml: Karton po 12 szt.
Pojemnik 1 litr: Karton po 12 szt.
Pojemnik 5 litrów: Karton po 4 szt.

Uwaga: 
Sprawdzić działanie produktu na niewiel-
kiej powierzchni, aby upewnić się, że nie 
powoduje przebarwień

1. Po montażu umyć płytki odpowied-
nim środkiem.

2. Na czyste i suche podłoże nanieść 
produkt przy pomocy ściereczki lub 
pędzla. W celu uzyskania trwałego 
zabezpieczenia zaleca się  pozosta-
wić na 24 godz. 

3.  Ewentualne resztki usunąć ścierecz-
ką nasączoną FilaSolv. 

4. Do codziennej pielęgnacji stosować 
Fila Cleaner.
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ŚRODEK DO IMPREGNACJI POLEROWANEGO GRESU I KAMIENIA NATURALNEGO

Fila MP/90

Wydajność jednego litra produktu: 
Kamień naturalny              30 m2

Gres porcelanowy     30/40 m2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Postać: płyn przezroczysty
Kolor: bezbarwny
Woń: lekki zapach rozpuszczalnika węglowodo-
rowego
Gęstość: 0,773 kg/l
Temperatura zapłonu: 40°C

Informacje powyższe odzwierciedlają nasz aktualny stan 
wiedzy technicznej i opierają się na bieżących badaniach 
i próbach laboratoryjnych. Jednakże, w związku z ewen-
tualnymi czynnikami niezależnymi od nas zalecamy prze-
prowadzenie samodzielnych prób i testów przed zastoso-
waniem preparatu.
Fila nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w razie 
nieprawidłowego stosowania produktów.

OZNACZENIE
Symbol
Krzyż św. Andrzeja 
Informacje o zagrożeniu
Łatwopalny. Szkodliwy: może uszkodzić płuca w razie połknię-
cia. Powtarzające się narażenie na działanie produktu może 
powodować wysuszenie oraz pękanie skóry.
Informacje o bezpieczeństwie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Przechowywać z dala od artykułów spożywczych, pasz dla 
zwierząt oraz napojów. W razie pożaru gasić ziemią, pia-
skiem, środkami chemicznymi w proszku lub w pianie. W razie 
połknięcia nie wywoływać wymiotów, lecz bezzwłocznie udać 
się do lekarza i okazać mu pojemnik lub etykietę.
Zawiera: Olejek terpentynowy mineralny odaromatyzowany. 

OSTRZEŻENIA
• Dobrze wietrzyć pomieszczenie podczas stoso-
wania i suszenia produktu.
• Nie zabezpiecza marmuru ani kamieni wapien-
nych przed działaniem kwasów.

SKŁAD
• Mieszanka składników silikonowych dysper-
gowanych w rozpuszczalniku węglowodorowym 
odaromatyzowanym.

HARMFUL 

Nie zmienia wyglądu zabezpieczanej 
powierzchni.
Wnika głęboko w strukturę zabezpie-
czanego podłoża, nie tworzy wierzch-
niej warstwy.
Zabezpiecza przed plamami.
Nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. 
rozpuszczalnika
Posiada atest na kontakt z żywnością.
Ułatwia codzienną pielęgnację.
Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
Dogłębnie penetruje i długotrwale 
zabezpiecza.

Do impregnacji powierzchni polerowa-
nych takich jak: gres, kamień naturalny, 
marmur, granit, trawertyn, wapień, aglo-
meraty itp. 
Jako warstwa ochronna „anty-graffiti”
Szczególnie polecany do blatów 
kuchennych i łazienkowych, parapetów, 
stołów, rozet, dekorów itp.
Do ścian i podłóg.
Do wewnątrz i na zewnątrz.

24 godziny

*Podana wydajność jest orientacyjna i dotyczy 
jednej warstwy

NIEZAIMPREGNOWANA

ZAIMPREGNOWANA

Tusz wnika na powierzchni niezaimpregnowanej 
(powyżej)

GRES 
PORCELANOWY

PŁYTY CERAMICZNE 
SZKLIWIONE

KAMIEŃ NATURALNY ORAZ 
KONGLOMERATY Z POŁYSKIEM

KAMIEŃ NATURALNY ORAZ 
KONGLOMERATY BEZ POŁYSKU

WYDAJNOŚĆ


