Všetky produkty
po ruke!

Upratovanie a údržba porcelánu,
slinku a prírodného kameňa

jednoduchý jazyk
vodítka českých a
slovenských

FILA Easy Guide
rýchla cesta pre každé riešenie

SK

MANJELPŠÍ VÝROBCOVIA
ODPORÚČAJÚ FILA.
SYSTÉM FILA: VÍŤAZNÉ RIEŠENIE NA ZACHOVANIE
HODNOTY MATERIÁLOV

4 jednoduché fázy:

Riešenia Fila, odporúčané najlepšími výrobcami podlahových
krytím a obkladov na svete, predstavujú viac ako iba
jednoduché produkty: ponúkajú komplexné ošetrenie, ktoré v
rámci jednotlivých fáz ošetruje povrch a chráni ich prirodzené
vlastnosti. Od umývania po pokládke až po údržbu, systém Fila
zaručuje účinné výsledky v čase.

UMÝVANIE PO POKLÁDKE - v podstate na odstránenie
zvyškov betónu a na uľahčenie fáz ochrany a údržby.
OCHRANA - na zabránenie absorpcie vodových a olejových
škvŕn.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - na ochranu materiálu pred
opotrebovaním a dosiahnutie nového estetického efektu.
ÚDRŽBA - jednoduchá operácia, ktorá posilňuje ochranu a
odstraňuje povrchové nečistoty.
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ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, ALTERNATIVA CERAMICA, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE,
ARIOSTEA, ARMONIE BY ARTE CASA, ARTE VIDA, ASCOT CERAMICHE, ATLAS CONCORDE, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BARBETTI,
BASALTINA, BÄRWOLF, BEVILACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS , BOXER , BRIX S.R.L, BUDRI, CANTOIA GRUPPO CERAMICO, CAESAR, CAPRI CERAMICHE (GRUPPO
SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CAVE GONTERO, CENTURY - FINCIBEC, CERAMICA FIORANESE, CERAMICA VOGUE, CERAMICA COLLI, CERAMICA S.AGOSTINO,
CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA, CERAMICHE PANARIA, CERANOSA, CERASARDA, CERCOM, CERDOMUS, CIFRE, CIPAGRES, CIR, CITYTILE’S, COEM, COMPAC,
CONS. MARMISTI CHIAMPO, COOP. CERAMICHE D’IMOLA, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D’ESTE, COTTO TILES, COTTOVENETO, DANILO RAMAZZOTTI, DECORATORI
BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDIKER, EDILSTONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMILCERAMICA, ENERGIE
KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EUROTILES, EXAGRES VERSATILE, FERRET, FLAVIKER, FLORIM USA, FMG FABBRICA MARMI E GRANITI, FOGAZZA, FONDOVALLE,
FONTANA BISMANTOVA , FORNACE BALLATORE, GABBIANELLI, GANMAR, GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI 1880 S.P.A, GRASSI PIETRE,
GRES CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GRESPANIA, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCÓN, GRUPPO GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI,
INNOVA STONEWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMI GROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIA M ARMI, KEOPE, KERABEN, KERAMA MARAZZ , KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA
BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LAPITEC, LEONARDO 1502, LITHOS DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI ESPAÑA,
MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANITE SERVICE SRL, MARCA CORONA, MARGRAF, MARMOLSPAIN , MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, MIPA, MIRAGE, MONO
DESIGN (GR. SERENISSIMA), MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, NATURPIEDRA, NAXOS, NOVOCERAM, NOVOGRES, ONEKER, PAVIGRES,
PELLIZZARI STONE, PETRA ANTIQUA , PG64, PI.SA CERAMICHE, PIBA MARMI, PIEDRAS DE GALICIA, PIEMME CERAMICHE, PIERDEKOR , PIMAR, PIZARRERIAS BERNARDO, POLIS,
POWERGRES, PRINCESS CERAMIC, PROVENZA, QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SADON RONDINE GROUP, SAIME, SAINTGOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, SENIO, SERENISSIMA CIR, SETTECENTO, SICC MARMI, SINTESI, SIR-TILES GROUP, STONEPEAK, SUPERGRES,
TAGINA, TALTOS, TECHNISTONE, TECNICERAMICA, TOSCANA PIETRE, UNICOM STARKER, VALCUCINE, VENEZIANTICA, VENISSA CERAMICA, VITROGRES, VIVA CERAMICA
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KYSLÝ ČISTIACI PRÍPRAVOK NA ODSTRÁNENIE INKRUSTÁCIÍ
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OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
FILAMP90
FILAMP90 ECO PLUS
FILAPW10
FILASTONE PLUS
FILASTOP DIRT
FILAW68
FILAWET ECO
FUGAPROOF
HYDROREP ECO
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
FILAMATT
FILASATIN

NA ČO SLÚŽI
Odstraňuje inkrustácie po pokladaní a nečistoty prítomné na
stavbe.
Odstraňuje soľné výkvety terakoty.
Odstraňuje vodný kameň z podláh, obkladov i sanitárnej
keramiky.
Dokonale čistí externé podlahy.
Odstraňuje usadeniny a súčasne čistí, pretože je bohatý na
tenzidy.
Je účinný aj pre škvrny z hrdze.
VÝHODY
Pufrovaná kyselina nevytvára výpary škodlivé pre pracovníka a
pre životné prostredie: nahradzuje kyselinu chlorovodíkovú.
Nenarušuje vzhľad ani zafarbenie materiálov.
Čistí, ale nepoškodzuje.
Nepoškodzuje škáry.
Nepoškodzuje hliníkové a oceľové prvky a profily (odsávače,
potrubia, atď.).
Použiteľný na rôzne povrchy: terakota, porcelánový gres,
keramika, kameň odolný voči kyselinám.
Je multifunkčný: v závislosti na rozriedení sa používa na čistenie
a na odstránenie usadenín.
Je účinný aj pri odstraňovaní zvyškov škárovacích hmôt s
prísadami.
VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Terakota 1:5: 10/20 m2
Porcelánový gres 1:5: 40 m2
Prírodný kameň 1:5 ÷ 1:10: 20/35 m2
Uvedená výdatnosť je len orientačná

BALENIA
1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.
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FILACLEANER

FILACR10

NEUTRÁLNY KONCENTROVANÝ
ČISTIACI PRÍPRAVOK

ČISTIACI PRÍPRAVOK NA EPOXIDOVÉ ZVYŠKY
KAMENINA S
PORCELÁNOVÝM POVRCHOM
GLAZOVANÁ KERAMIKA
TERAKOTA
KLINKER
BETÓN
DREVO
LEŠTENÉ KAMENE A
TERRAZZO
PLASTOVÉ LAMINÁTY
LINOLEUM
GUMA A PVC

NA ČO SLÚŽI
Jemne čistí všetky podlahy a obklady.
Nepoškodzuje ošetrené a chúlostivé povrchy.
Je nevyhnutný na umývanie po pokladaní podláh z prírodného
kameňa s lesklou povrchovou úpravou a podláh citlivých na silné
čistiace prostriedky.

VÝHODY
Čistí, ale nepoškodzuje.
Pri vysokom rozriedení (1:200) nie je potrebné oplachovanie a
prípravok nezanecháva zvyšky.
Veľmi koncentrovaný, môže sa používať na rôzne stupne
rozriedenia.
Je ideálny na údržbu všetkých voskovaných povrchov.
Prípravok je možné použiť so strojom na umývanie a vysušovanie
pri výraznom rozriedení (od 1:200).
Je ideálny na lamináty.
Príjemná vôňa.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Údržba 1:200: 1500 m2
Počiatočné umývanie 1:30: 50 m2

KAMENINA S
PORCELÁNOVÝM POVRCHOM
GLAZOVANÁ KERAMIKA
SKLENENÁ MOZAIKA
GLAZOVANÝ KLINKER

NA ČO SLÚŽI
Tekutý čistiaci prostriedok s vysokou viskozitou na čistenie
povrchov od zvyškov, škvŕn a šmúh epoxidového tmelu.
Je ideálny na nenasiakavé materiály, ako porcelánový gres,
glazované keramiky a sklenené mozaiky.

VÝHODY
Vďaka svojej viskozite odstraňuje z povrchov škvrny a šmuhy
epoxidového tmelu.
Je účinný aj v prípade odolných a vyzretých zvyškov.
Nepoškodzuje materiál.
Ľahko použiteľný.
Vyznačuje sa príjemnou mandľovou vôňou.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
až do 10 m2
Uvedená výdatnosť je len orientačná (v závislosti na množstve zvyšku a jeho vyzretí)

Uvedená výdatnosť je len orientačná

BALENIA

BALENIA

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.
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FILANOSPOT

ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN V SPREJI PRE TERAKOTU, KLINKER A
PRÍRODNÝ KAMEŇ

FILAPS87

ODMASŤOVACÍ ODVOSKOVACÍ ČISTIACI PRÍPRAVOK

TERAKOTA
KLINKER
KAMEŇ A AGLOMERÁTY
BETÓN

NA ČO SLÚŽI
Odstraňuje mastné a olejové škvrny z terakoty, klinkeru,
prírodného kameňa, žuly, aglomerátov, mramoru so starým
vzhľadom, kameňov alebo mačacích hláv a cementu.
VÝHODY
Je veľmi praktický vďaka jednoduchému použitiu v spreji.
Je mimoriadne účinný na externej terakote, ktorá nie je ošetrená
alebo je ošetrená prípravkom, ktorý nevytvára povrchový film.
Keď je škvrna čerstvá, po odstránení nezanecháva stopy.
Dokonalý aj na klinkeri a prírodnom kameni.
Čistí tam, kam sa bežné odstraňovače škvŕn nedostanú.
Zaručuje veľkú výkonnosť aj na neošetrených povrchoch.

TERAKOTA
KLINKER
KAMENINA S
PORCELÁNOVÝM
POVRCHOM
KAMEŇ A NELESKLÉ
AGLOMERÁTY
GLAZOVANÁ KERAMIKA
BETÓN
LINOLEUM A PVC

NA ČO SLÚŽI
Rozriedený čistí a odmasťuje veľmi znečistené podlahy z
porcelánového gresu, keramiky, prírodného kameňa, terakoty a
cementu.
V čistom stave odstraňuje škvrny z porcelánového gresu s
odolnými škvrnami.
Je vynikajúci na základné umytie kameňov, ktoré nie sú odolné
voči kyselinám.
Je ideálny na základné čistenie cementových povrchov.
Odstraňovač voskov na vodnej báze, metalizovaných a znovu
leštiteľných.
Odstraňuje zvyšky predošlej úpravy lesklého vyhladeného
porcelánového gresu.
VÝHODY
Jeden prípravok s tromi funkciami: čistí, odstraňuje škvrny a
odstraňuje vosky.
Jediný, ktorý odstraňuje odolné škvrny z porcelánového gresu.
Čistí, ale nepoškodzuje.
Veľmi ľahko použiteľný.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Údržba 1:20: 200 m2
Odvoskovanie 1:5: 20 m2
Počiatočné umývanie kameňov 1:5: 30 m2
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

BALENIA

Tlakové nádobky po 250 ml: kartón s 12 kusmi.

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.
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FUGANET

FILASR95

ČISTIACI PRÍPRAVOK NA ČISTENIE ŠKÁR

ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN
KAMENINA S
PORCELÁNOVÝM
POVRCHOM
KAMEŇ A AGLOMERÁTY
GLAZOVANÁ KERAMIKA
BETÓN

NA ČO SLÚŽI
Odstraňuje organické farebné škvrny: z vína, kávy,
nealkoholických nápojov, atď.

VÝHODY
Dokonale odstraňuje škvrny tam, kde bežné čistiace prípravky
nemajú žiadny účinok.
Je určený špecificky na odstraňovanie škvŕn z povrchov z
prírodného kameňa (mramor, travertín, aglomeráty).
Môže sa kľudne používať na prírodné kamene s lesklou
povrchovou úpravou, pretože ju nepoškodzuje.
Je ideálny na nízkonasiakavé keramické povrchy (porcelánový
gres, jednožiarová terakota s drsným povrchom).

CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE
HMOTY

NA ČO SLÚŽI
Dokonale čistí škáry podláh a keramických obkladov: z
jednožiarové i dvojžiarové terakoty, porcelánového gresu s
výnimkou nasiakavých typov ošetrených voskom.
VÝHODY
Ľahko použiteľný, v praktickom balení s ergonomickou rukoväťou
a striekacím dávkovačom.
Nepoškodzuje dlaždicu.
Neobsahuje kyseliny ani chlórnan sodný.

BALENIA

BALENIA

75-ml fľaštičky: balenia po 12 kusoch.

Flakóny s objemom 500 ml, so striekacím dávkovačom:
kartóny s 12 kusmi.
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FILAMP90

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM, URČENÝ
PRE LEŠTENÉ POVRCHY S OBSAHOM ROZPÚŠŤADLA

FILAMP90 ECO PLUS

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM BEZ OBSAHU
UHĽOVODÍKOVÝCH ROZPÚŠŤADIEL

LEŠTENÝ
PORCELÁNOVÝ GRES
LEŠTENÉ KAMENE A
TERRAZZO

NA ČO SLÚŽI
Predstavuje najlepšiu ochranu proti škvrnám na porcelánovom
grese, mramore a žule s leštenou povrchovou úpravou.
Zabraňuje tvorbe graffiti na zvislých povrchoch z lesklého
prírodného kameňa.
Je ideálny na ochranu stolov a pracovných dosiek kúpeľní a
kuchýň.
VÝHODY
Nenarušuje prirodzené zafarbenie povrchov.
Nevytvára film.
Je certifikovaný ako „Vhodný pre styk s potravinami“.
Je vynikajúci aj na stoly a rímsy.
Impregnuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
Je ideálny na ochranu keramiky craquelè.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Mramor/Žula: 30 m2
porcelánový gres: 30/40 m2
Veneziana (druh lesklého aglomerátu): 20 m2
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

LEŠTENÝ
PORCELÁNOVÝ GRES
MRAMOR
GRANIT
PRÍRODNÝ KAMEŇ A
AGLOMERÁTY

NA ČO SLÚŽI
Ochranný prípravok proti škvrnám s prírodným efektom.
Predstavuje najlepší spôsob ochrany v ekologickej verzii pred škvrnami na
porcelánovom grese, prírodnom kameni, mramore a žule s lesklým, patinovaným
kefovaným, brúseným jemným matným povrchom.
Znižuje nasiakavosť materiálu bez narušenia jeho prirodzeného vzhľadu.
Impregnuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
Je veľmi vhodný aj pre škáry, keramiku craquelè, drte, mramor-živice a náhrobky.
Je vhodný aj pre ošetrenie dlaždíc zo smaltovaného porcelánového gresu
(„cementine“) a rekonštruovaných kameňov.
Je charakteristický vlastnosťou zabraňujúcou tvorbe graffiti: tým, že chráni
povrch, umožňuje ľahké odstránenie graffiti vo fáze čistenia.
VÝHODY
Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený
EC1PLUS.
Prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
Neobsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlá: ekologické ošetrenie.
Vzhľadom k tomu, že obsahuje vodu, je odolný voči zvyškovej vlhkosti a preto
môže byť aplikácia vykonaná po 24-48 hodinách od počiatočného umývania, čím
sa ošetrenie urýchli.
“Aplikuje sa v jednej vrstve; aplikujte prípravok a naneste ho rozmasírovaním
povrchu až do úplného vstrebania.
Nevytvára film a nežltne.
Predstavuje ideálnu ochranu stolov, pracovných dosiek kuchynských liniek a
kúpeľní.
Prípravok bol odskúšaný a vyhodnotený ako [„vhodný pre styk s potravinami“].
Po ošetrenom povrchu sa dá prechádzať už po 4 hodinách.
VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Vyhladený porcelánový gres: 30-40 m2
Mramor/Lesklá žula: 20-30 m2
Matný hladký kameň: 10-20 m2
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

BALENIA

1litrové plechovky: kartóny so 6 kusmi.
5litrové plechovky: kartóny so 4 kusmi.

Flakóny s objemom 250 ml: kartóny s 12 kusmi.
Kanistre s objemom 1 liter: kartóny s 6 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.
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FILAPW10

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI STÚPANIU SOLÍ
A INÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

FILASTONE PLUS

OŽIVUJÚCI OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM S
OBSAHOM ROZPÚŠŤADLA

ZADNÁ STRANA
PRÍRODNÝCH KAMEŇOV
GRANIT
MRAMOR
AGLOMERÁTY
TERAKOTA A ABSORPČNÉ
MATERIÁLY

NA ČO SLÚŽI
Ochranný prípravok zabraňujúci stúpaniu, ktorý sa aplikuje na zadnú
stranu dlaždíc alebo tabúľ z absorpčných materiálov, určených pre
kladenie.
Zabraňuje stúpaniu znečisťujúcich látok zo substrátu smerom k povrchu
materiálu (soli, tanín, železité látky, atď.) a umožňuje sa tak vyhnúť
tvorbe šmúh a/alebo škvŕn.
Ochranný prípravok, ktorý sa aplikuje pred kladením.
Špecifický prípravok na prírodný kameň, žulu, mramor, aglomeráty,
terakotu a absorpčné materiály.

VÝHODY
Slúži na zablokovanie stúpania znečisťujúcich látok a zabraňuje tvorbe
šmúh a/alebo povrchových škvŕn.
Nevytvára povrchový film a necháva ošetrovaný materiál priedušný.
Nemení vlastnosti priľnavosti lepidla a škáry (norma UNI EN 1348-2009
a ASTM C482-02 R-2009).
Prípravok s obsahom vody - neobsahuje prchavé organické látky (VOC).
Definitívna ochrana.
Ideálny pre podlahy, schody a obklady.

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
10/15 m2

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

KAMEŇ A AGLOMERÁTY
MRAMOR
GRANIT

NA ČO SLÚŽI
Chráni a zvýrazňuje pôvodnú farbu lesklých, vyhladených,
neopracovaných prírodných kameňov a prírodných kameňov so starým
vzhľadom.
Preniká do hĺbky materiálu a chráni ho pred vodnými a olejovými
škvrnami a nečistotami.
Ideálny pre rímsy, pracovné dosky kuchýň a dekorácie.
Dokonalý pre interiéry i exteriéry.
VÝHODY
Vytvára farebné odtiene na všetkých povrchových úpravách.
Pre interiéry i exteriéry.
Nežltne, je odolný voči UV žiareniu a má dlhodobý ochranný účinok.
Veľmi vysoká výťažnosť.
Odstraňuje „kanáliky“, ktoré sa vyskytujú v žule.
Nevytvára povrchový film.
Je certifikovaný ako vhodný pre styk s potravinami.

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Lesklé kamene: 30/50 m2
Neopracované kamene: 15/25 m2

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

BALENIA

5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

1litrové plechovky: kartóny so 6 kusmi.
5litrové plechovky: kartóny so 4 kusmi.
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FILASTOP DIRT

PROSTRIEDOK NA OCHRANU PRED ZNEČISTENÍM

FILAW68

PRÍPRAVOK NA ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN Z NELEŠTENÝCH
POVRCHOV NA BÁZE VODY

ŠTRUKTÚROVANÝ GRES
PRÍRODNÝ GRES
LESKLÝ LAPOVANÝ GRES

NA ČO SLÚŽI
Uľahčuje a urýchľuje čistenie a zaisťuje hygienu povrchov
Zlepšuje odolnosť materiálu voči nečistotám
Dlhodobo uchováva pôvodný vzhľad materiálu

VÝHODY
Poskytuje dlhodobú ochranu
Aplikovateľný v exteriéri aj v interiéri
Vysoká výťažnosť
Nemení pôvodný stupeň klzkosti materiálu (skúšky vykonané podľa
metód B.C.R.A. a ASTMC 1028-2007).
Nevytvára povrchový film
Je odolný voči UV žiareniu a nežltne

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Štruktúrovaný gres, prírodný gres, lesklý lapovaný gres: až do 70 m2

Uvedená výdatnosť je orientačná, vzťahuje sa na jednu vrstvu a závisí na vlastnostiach
materiálu.

TERAKOTA
KLINKER
BETÓN
KAMEŇ A
NELESKLÉ
AGLOMERÁTY

NA ČO SLÚŽI
Impregnuje a chráni nasiakavé materiály, ako je drsný prírodný
kameň, terakota a cement, pred olejovými nečistotami.
Výrazne znižuje nasiakavosť materiálu bez narušenia jeho
prirodzeného vzhľadu.
Je vhodný na podlahy v interiéri aj v exteriéri.
U interiérových podláh ako základný ochranný prípravok pred
aplikáciou vosku.
VÝHODY
Prírodný efekt: nemení vzhľad.
Obsahuje vodu: najekologickejšie ošetrenie a výrazne skracuje
pracovný čas vďaka možnosti aplikácie na povrchy so zvyškovou
vlhkosťou.
Nevytvára povrchový film.
Nenarušuje mrazuvzdornosť terakoty.
Je vynikajúci aj pre cementové povrchy.
Je certifikovaný ako „Vhodný pre styk s potravinami“.
Prípravok s veľmi nízkymi emisiami COV: certifikovaný zväzom
GEC a označený EC1Plus, prispieva k dosiahnutiu kreditov pre
LEED.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
terakota rustikálna, hladená, „imprunetino“ (špecifický druh terakoty, nazvaný
podľa výrobcu): 15/20 m2
terakota ručne vyrábaná, vo forme hurdisiek,
vo forme tehál a španielska: 7/10 m2
Kameň: 10/20 m2
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

BALENIA

Plechovky s objemom 500 ml: kartóny s 12 kusmi.

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.
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FILAWET ECO

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PRE VYTVÁRANIE FAREBNÝCH
ODTIEŇOV, S OBSAHOM VODY A S MOKRÝM EFEKTOM

FUGAPROOF

PROSTRIEDOK NA OCHRANU ŠPÁR

NELESKLÉ PRÍRODNÉ
KAMENE
NELESKLÉ AGLOMERÁTY
TERAKOTA
TUF

NA ČO SLÚŽI
Ochranný prípravok proti škvrnám a nečistotám, s mokrým efektom,
určený pre aplikáciu na povrchy z nelesklého prírodného kameňa,
nelesklých aglomerátov a terakoty.
Zabraňuje vstrebávaniu škvŕn a uľahčuje odstránenie nečistôt.
Je mimoriadne vhodný pre použitie v exteriéri a je vhodný aj pre interiéry.
Zabraňuje trvalému dvíhaniu prachu z povrchu.

VÝHODY
Ekologické ošetrenie: s obsahom vody.
Je vysoko odolný voči intenzívnej prevádzke.
Je odolný voči pôsobeniu atmosférických vplyvov.
Neodstraňuje film a nežltne.
Uľahčuje následnú údržbu.
Nespôsobuje zmeny mrazuvzdornosti terakoty (UNI EN ISO 10545-12).
Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený
EC1Plus; prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
Prípravok certifikovaný A+ podľa francúzskeho predpisu VOC.
Vyrobené v súlade s:
- Francúzske zložky CMR
- AgBB
- Belgická legislatíva
VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Nelesklé kamene a aglomeráty 10/20 m²
terakota 7/20 m²
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

ŠPÁRY Z CEMENTOVÝCH
ŠPÁROVACÍCH HMÔT I ZO
ŠPÁROVACÍCH HMÔT S
PRÍSADAMI

NA ČO SLÚŽI
Chráni a sanituje škáry z cementových škárovacích hmôt
Uľahčuje odstraňovanie nečistôt a bežné čistenie
Zabraňuje vstrebaniu vody a škvrnám na povrchu

VÝHODY
Ekologický prípravok: s obsahom vody
Pripravený na použitie a ľahko aplikovateľný
Bezpečný pri použití v rámci aplikácie prostredníctvom spreja
Neobsahuje VOC: ošetrenie ohľaduplné z ekologického hľadiska
Nespôsobuje zmenu pôvodnej farby škár
Bez zápachu
Technológia s obsahom vody: veľmi výrazne skracuje dobu
ošetrenia
Aplikovateľný tiež na povrchy so zvyškovou vlhkosťou

VÝŤAŽNOSŤ
(500 ml): až do 300 lineárnych metrov
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

BALENIA

1litrové kanistre: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

Flakóny s objemom 500 ml, so striekacím dávkovačom:
kartóny s 12 kusmi.
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HYDROREP ECO

FILAMATT

PRIEHĽADNÝ VODU ODPUDZUJÚCI NÁTER

OCHRANNÝ VOSK S PRÍRODNÝM EFEKTOM
KAMEŇ A NELESKLÉ
AGLOMERÁTY
BETÓN
TERAKOTA
POHĽADOVÉ TEHLY
KLINKER
OMIETKA

NA ČO SLÚŽI
Priedušný hydrofóbny prípravok- ochrana s prirodzeným efektom
Impregnuje materiál do hĺbky a uchováva jeho priedušnosť.
Bráni rastu rias, plesní a lišajníkov.
Ochraňuje pred rozkladom spôsobeným atmosférickými vplyvmi.

VÝHODY
Bariéra proti rastu vegetácie, potvrdená testami podľa metódy
UNI EN ISO 846:1999.
Je ideálny na ochranu externých stien.
Je odolný voči UV žiareniu.
Nenarušuje mrazuvzdornosť terakoty.
Pôsobí proti eflorescenciám.
Môže byť aplikovaný na povrchy so zvyškovou vlhkosťou: tým
umožňuje drastické skrátenie pracovných dôb.
Ošetrenie zachováva viac ako 90% úroveň priedušnosti
materiálu.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Terakota, pohľadové tehly, klinker, kameň, omietka: 10/20 m2
betón: 8-10 m2
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

TERAKOTA
KLINKER
KAMEŇ A NELESKLÉ
AGLOMERÁTY

NA ČO SLÚŽI
Na údržbu a matnú povrchovou úpravu ošetrenia podláh z
terakoty, klinkeru, mramoru so starým vzhľadom a prírodného
kameňa.
Predstavuje ideálnu konečnú úpravu po hydroizolácii s obsahom
vody.
Je ideálny na vnútorné steny z tehál a prírodného kameňa aby sa
zabránilo ich odlupovaniu.
VÝHODY
Dodáva prirodzený vzhľad.
Vyznačuje sa vysokou koncentráciou: môže sa používať na rôzne
rozriedenia podľa potreby.
Leštený umožňuje dosiahnuť saténového efektu.
Je úplne odstraniteľný.
Vyznačuje sa vynikajúcim samonivelačným efektom.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
Terakota: 30 m2
Kameň: 30/40 m2
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

BALENIA

1litrové kanistre: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

1litrové kanistre: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.
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FILASATIN

OCHRANNÝ VOSK SO SATÉNOVÝM EFEKTOM
TERAKOTA
KLINKER
KAMEŇ A NELESKLÉ
AGLOMERÁTY

NA ČO SLÚŽI
Chráni neleštené prírodné kamene (vápence, pieskovce, bridlice, atď.),
červený kameň, klinker nepremenený na sklo a rôzne druhy terakoty.
Ideálny pre ošetrenie a údržbu.

Fila Green Action je skvelý ekologický projekt, prostredníctvom
ktorého podnik priamo dokazuje svoj morálny a právny záväzok
ochrany životného prostredia. Jedná sa o sériu „zelených
krokov”, ktoré sa týkajú všetkých odborov: od výroby riešení
cez použitie produktov až po ich konečnú likvidáciu.
Jedným z nich je séria Fila Green Line: produkty s nízkym
dopadom na životné prostredie, ktoré spĺňajú 10 ekologických
zásad, ku ktorým patria zvýšená bioodúrateľnosť, súlad s
normami COV, absencia rozpúšťadiel, ktoré znečisťujú ozón.
Úplný zoznam nájdete na: www.filagreenaction.com

VÝHODY
Je samoleštiaci, ale je možné ho leštiť kvôli obnoveniu jeho žiarivosti.
Tri funkcie v jednej: chráni, udržuje a poskytuje vynikajúcu povrchovú
úpravu podláh.
Nový originál so saténovým efektom.
Ideálny pre vzácne podlahy: zvýrazňuje krásu povrchov.
Ľahká aplikácia a maximálna výťažnosť.
Nevytvára vrstvu pri údržbe.

Niektoré produkty zelenej série Fila majú certifikáciu LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) pre potreby
ekologických budov uznávanú na medzinárodnej úrovni.
Fila je členom Zväzu na Kontrolu emisií Prípravkov na
pokladanie podláh, lepidiel a stavebných materiálov (GEV).
Len prípravky, ktoré spĺňajú prísne parametre, môžu byť
klasifikované ako prípravky „s veľmi nízkymi emisiami“ a môžu
byť začlenené do prestížnej triedy EMICODE ® EC1 PLUS.

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:
terakota: 30 m2
Kameň: 30/40 m2

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA
1litrové kanistre: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.
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