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APLIKACJA WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANIE

15 minuti

4 ore

24 ore

24 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora 30 minuti

30-45 minuti

30 minuti 20 minuti

1 ora

15 minuti

Opakowanie:
Pojemnik 500 ml: Karton po 12 szt. 

Znacznie ogranicza chłonność impre-
gnowanych spoin.
Chroni przed trwałymi plamami.
Ułatwia codzienną pielęgnację.
Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
Długotrwała ochrona.
Produkt na bazie wodnej.
Bezzapachowy.
Łatwy w aplikacji.

Do impregnacji fug cementowych na 
ścianach i podłogach.
Do wewnątrz i na zewnątrz.
Idealny do mozaiki szklanej.

1. Produkt posiada aplikator w szyjce 
butelki.

2. Na czyste i suche fugi nanieść pro-
dukt bezpośrednio z opakowania 
lub przy pomocy pędzelka. W przy-
padku gdy produkt dostanie się na 
powierzchnię płytki należy usunąć go 
przy pomocy ściereczki lub papiero-
wego ręcznika.

3. Odczekać parę godzin, aż do całko-
witego wyschnięcia.

4. Do codziennej pielęgnacji stosować 
Fila Cleaner.

IMPREGNAT DO FUG

Fugaproof

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Postać: przezroczysty, żółtawy płyn
Woń: alkoholowa
Gęstość: 1,010 kg/l
pH: 4.6 

Informacje powyższe odzwierciedlają nasz aktualny stan 
wiedzy technicznej i opierają się na bieżących badaniach i 
próbach laboratoryjnych. Jednakże, w związku z ewentual-
nymi czynnikami niezależnymi od nas zalecamy przeprowa-
dzenie samodzielnych prób i testów przed zastosowaniem 
preparatu.
Fila nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w razie 
nieprawidłowego stosowania produktów.

OZNACZENIE
Oznaczenie ani informacje o zagrożeniu i bezpie-
czeństwie nie są wymagane, ponieważ produkt nie 
jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z wymogami włoskiej ustawy D.lgs. 161/06:
Kategoria: Podkłady klejące (hydrofobiczne) 
Dopuszczalna przez UE zawartość LZO dla tego 
produktu (Kat.: 1/h): 50 g/l (2007). Ten produkt 
zawiera maks. 28 g/l.

OSTRZEŻENIA
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.

Temperatura przechowywania: od 5°C do 30°C.
Produkt należy nakładać na materiał o tempera-
turze między 10°C a 30°C.

SKŁAD
Żywice organiczne dyspergowane w wodzie.

FUGI


