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Vejledning til rengøring
og pleje af natursten

(marmor/travertin/skifer/granit, terrazzo e.l.)
Neutral forsegling ELLER farvefremhævende !!
Filas produkter kan anbefales til alle stadier af rengøring og vedligeholdelse af alle typer
natursten.

FØR-FUGNING-FORSEGLING

Beskyttelse af flise/sten FØR fugning, således at fugematerialet ikke trækker ned i
flise/sten.

RENGØRING EFTER NEDLÆGNING/OPSÆTNING

For fjernelse af fugeslør, byggesnavs, støv og forbehandlingsprodukt

FARVEFREMHÆVENDE FORSEGLING

Får de dybere farver frem i stenen – OG forsegler den samtidig !

ALMINDELIG RENGØRING

Almindelig forefaldende rengøring.
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 FØR-FUGNING-FORSEGLING (kun på meget sarte natursten !!)
PRW200 påføres på flise/sten før fugning.
Bruges i koncentreret form – påføres tyndt med pensel.
Dækning: 10-25 m2 /Ltr – alt efter absorbering på flise/sten.
Påføres dagen før for at opnå bedste effekt.

 RENGØRING EFTER NEDLÆGNING/OPSÆTNING
Fila PS/87PRO (Alkalisk rengøringsmiddel/grundrens)
Blandingsforhold med vand: 1:10 el. 1:20
(alt efter snavs/grad af fugeslør)
Dækning: 50 - 100 m²/Ltr
Brug varmt vand 32-34°C for bedste vaske-effekt.
Vaskevandet skal opsuges/fjernes efter afvaskning (vigtigt!)

(OBS !! Anvend ikke PS/87 på polerede overflader !! Her anvendes Fila Cleaner 1:20 i stedet for !!)

 FORSEGLING/PLET-STOP
Fila MP90 ecoxtreme (neutral forsegler)
Anvendes koncentreret -> hæld op i en skål, og påfør i et
meget homogent/tyndt lag med pensel eller rulle. Husk at eftermassere produktet ned i stenen efter ca 5 minutter.
Dækning: 15-25 m²/Ltr alt efter absorberingsevne.
Gentag behandlingen efter 4 timer om nødvendigt !

På matte natursten er det en god anbefaling at anvende Fila Matt voks efter forseglingen – dette sikrer at stenen får et
mere ensartet matteret look, og tillige er voksen med til at hjælpe forsegleren med at beskytte stenen.

 FORSEGLING/PLET-STOP FARVEFREMHÆVENDE
Fila Stoneplus Eco som giver en dyb glød til stenen
Anvendes koncentreret -> hæld op i en skål, og påfør i et
meget homogent/tyndt lag med pensel eller rulle – husk at efter-massere
produktet ned i stenen efter ca 5 minutter.
Dækning: 15-25 m²/Ltr alt efter absorberingsevne.
Gentag behandlingen efter 4 timer om nødvendigt !
OBS !! I sidste omgang skal der imprægneres med EcoMP90 ecoxtreme
(neutral forsegler) for at få den bedste og mest modstandsdygtige overflade.
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 PLETFJERNING
Fila PS/87PRO:

Ufortyndet

 ALMINDELIG RENGØRING
Fila Cleaner PRO (Neutralt rengøringsmiddel)
Blandingsforhold med vand: 1:200
Dækning: 1.500 m²/Ltr
Brug varmt vand 32-34°C for bedste vaske-effekt

Afprøv altid de ovennævnte anvisninger på et ikke-synligt sted den første gang,
eller bedre endnu: på en løs flise/sten !!
ANVENDELSE: for mere detaljerede informationer se venligst på emballagen, i det tekniske katalog,

eller rekvirer det danske datablad.
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