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FILA Easy Guide
ο σύντομος δρόμος για κάθε λύση

Όλα τα προϊόντα 
στα χέρια σας!

Καθαριότητα και συντήρηση 
κεραμικού πορσελάνης, 
κλίνκερ και φυσικής πέτρας
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ΣΥΣΤΗΜΑ FILA: ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΩΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Συνιστώνται από τους καλύτερους παραγωγούς δαπέδων 
και επενδύσεων παγκοσμίως. Τα διαλύματα Fila δεν είναι 
απλά προϊόντα: παρέχουν πλήρη επεξεργασία η οποία, από 
τη μία φάση στην άλλη, δίνει αξία στις επιφάνειες αλλά 
πάντα με σεβασμό στα φυσικά τους χαρακτηριστικά. Από 
το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση έως τη συντήρηση, το 
Σύστημα Fila εγγυάται αποτελέσματα που διαρκούν στο 
χρόνο.4 απλές φάσεις:

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ FILA.

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - θεμελιώδες για την 
αφαίρεση των υπολειμμάτων τσιμέντου και τη διευκόλυνση 
των φάσεων από την προστασία έως τη συντήρηση.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - για να εμποδιστεί η απορρόφηση υγρών και 
λιπαρών λεκέδων. 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - για την προστασία του υλικού από τη φθορά και 
την ταυτόχρονη επίτευξη ενός διαφορετικού αισθητικού 
αποτελέσματος.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - απλή και εύκολη χρήση που ενισχύει την 
προστασία και εξαφανίζει την επιφανειακή βρωμιά.
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®
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®
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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, SAINT-

GOBAIN, 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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DETERDEK
ΟΞΙΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟ ΠΟΥΡΙ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΣ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ 
ΟΞΕΑ

 Αφαιρεί τις επικαθίσεις της τοποθέτησης και τα μπάζα.
 Εξαφανίζει τα κρυσταλλικά άλατα από το κότο.
 Εξαφανίζει τα άλατα ασβεστίου από δάπεδα, επενδύσεις 
(ντους), είδη υγιεινής.
 Καθαρίζει σε βάθος τα εξωτερικά δάπεδα.
 Καθαρίζει ενώ συγχρόνως αφαιρεί το πουρί λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητάς του σε τασιενεργά.
 Αποτελεσματικό ενάντια στους λεκέδες σκουριάς.

 Ρυθμισμένο διάλυμα οξέος, δεν εκπέμπει επιβλαβείς 
αναθυμιάσεις για το χρήστη και το περιβάλλον: αντικαθιστά 
το υδροχλωρικό οξύ.
 Δεν επηρεάζει την όψη και το χρώμα των υλικών.
 Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
 Δεν φθείρει τους αρμούς.
 Δεν καταστρέφει τα προφίλ και τα στοιχεία από αλουμίνιο 
ή ατσάλι (καλύμματα, αγωγούς...).
 Προϊόν για πολλά είδη επιφανειών: κότο, κεραμικά 
πορσελάνης, κεραμικά, πέτρα ανθεκτική στα οξέα.
 Προϊόν με πολλές χρήσεις: ανάλογα με την αραίωση, 
καθαρίζει και αφαιρεί το πουρί.
 Είναι αποτελεσματικό ακόμα και στην αφαίρεση 
υπολειμμάτων από αρμούς με πρόσθετα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

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

Κότο 1:5: 10/20 m²
Κεραμικό πορσελάνης 1:5: 40 m²
Φυσική πέτρα 1:5-1:10: 20/35 m²
Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
DETERDEK σ ε λ .  5
FILACLEANER σ ε λ .  6
FILAMARBLE RESTORER σ ε λ .  7
FILANOPAINT STAR σ ε λ .  8
FILAPHZERO σ ε λ .  9
FILAPS87 σελ. 10
FILASOLV σελ. 11
FILASR95 σελ. 12
FILAVIA BAGNO σελ. 13

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
FILAFOB σελ. 14
FILAMP90 σελ. 15
FILAMP90 ECO PLUS σελ. 16
FILAPRW200 σελ. 17
FILAPT10 σελ. 18
FILASTONE PLUS σελ. 19
FILASTOP DIRT σελ. 20
FILAWET σελ. 21
FILAW68 σελ. 22
FUGAPROOF σελ. 23
HYDROREP σελ. 24
HYDROREP ECO σελ. 25

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
FILAMATT σελ. 26
FILASATIN σελ. 27
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FILACLEANER
ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΞΥΛΟ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΚΕ
ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ PVC

 Καθαρίζει απαλά όλα τα δάπεδα και τις επενδύσεις.
 Δεν φθείρει τις ευαίσθητες επιφάνειες που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 Είναι απαραίτητο για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση 
των δαπέδων από φυσική πέτρα με γυαλιστερό φινίρισμα 
και ευαισθησία στα σκληρά καθαριστικά.

 Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
 Σε μεγάλη αραίωση (1:200) δεν χρειάζεται ξέπλυμα, γιατί 
δεν αφήνει υπόλειμμα.
 Πολύ συμπυκνωμένο, με δυνατότητα χρήσης σε ποικίλες 
αραιώσεις.
 Ιδανικό για τη συντήρηση όλων των κερωμένων 
επιφανειών.
 Σε μεγάλες αραιώσεις (από 1:200 και πάνω), υπάρχει 
δυνατότητα χρήσης με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης 
δαπέδων.
 Ιδανικό για παρκέ.
 Ευχάριστο άρωμα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

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

Συντήρηση 1:200: 1500 m²
Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:30: 50 m²
Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

FILAMARBLE RESTORER
ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ: ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΟΞΙΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
ΜΑΡΜΑΡΟ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ

 Fila MarbleOne, κίτρινο μεταλλικό παντ.  
 Fila MarbleTwo λευκό παντ με ρητίνη.
 Fila MarbleThree μπλε παντ με ρητίνη.
 Fila MarbleSponge λευκό γυαλιστικό σφουγγάρι.
 Fila MarbleShine, γυαλιστικό για μάρμαρο - 200 ml.
 Fila Formula Marmo, βερνίκι για μάρμαρο - 250 ml.
 Γάντια.

 Για το φρεσκάρισμα μικρών επιφανειών από μάρμαρο, 
τραβερτίνη ή γυαλισμένη ασβεστολιθική πέτρα, που 
έχουν προσβληθεί από όξινες ουσίες ή ατμοσφαιρικά 
στοιχεία.
 Είναι ιδανικό για την αποκατάσταση επιφανειών 
στο μπάνιο ή την κουζίνα, σε τραπέζια, σκαλοπάτια, 
κατώφλια, περβάζια.
 Εξαφανίζει ακόμη και το θάμπωμα που προκαλεί η 
φθορά.
 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ: κιτ αποκατάστασης έως 
και 30 φθορών διαμέτρου 6-7 cm σε επιφάνειες 1,5 m².

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κιβώτια των 4 τεμαχίων.
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FILANOPAINT STAR
ΤΖΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΝΕΡΟ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΣΟΒΑΣ

 Αφαιρεί το γράψιμο από τους τοίχους με ή χωρίς επεξεργασία: 
βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή σε τραχιές ή πορώδεις επιφάνειες 
(τσιμεντένια τοιχάκια, εμφανή τούβλα, φυσική πέτρα κ.ά.).

 Αφαιρεί τα προστατευτικά FILAWET και FILAPT10 σε περίπτωση 
εσφαλμένης εφαρμογής ή όταν χρειάζεται πλήρης καθαρισμός 
σε βάθος.

 Παχύρρευστη σύνθεση: ιδανική για εφαρμογή σε τοίχους.
 Καθαρίζει και αφαιρεί τα λίπη σε βάθος.
 Καθαρίζει τους εξωτερικούς τοίχους από το νέφος και τη 
σκόνη.

 Αφαιρεί προϊόντα που δημιουργούν μεμβράνες και λεκέδες με 
μορφή βερνικιού από το κότο (όπως π.χ. κάποια λιπάσματα).

 Εύκολη χρήση.
 Έτοιμο για χρήση: δεν χρειάζεται αραίωση.
 Υγρό αφαίρεσης βερνικιού με βάση το νερό.
 Γρήγορο και πολύ αποτελεσματικό.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
 

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
5 m²

“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές”

FILAPHZERO
ΔΥΝΑΤΟ ΟΞΙΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟ 
ΠΟΥΡΙ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

 Αφαιρεί βρωμιές και υπολείμματα μπάζων.
 Εξαφανίζει τυχόν κρυσταλλικά άλατα.
 Καθαρίζει και αφαιρεί το πουρί.
 Είναι απαραίτητο για το κότο όταν δεν αρκούν τα κοινά 
όξινα προϊόντα ρυθμισμένου τύπου που αφαιρούν το 
πουρί.

 Ρυθμισμένο διάλυμα οξέος, δεν εκπέμπει επιβλαβείς 
αναθυμιάσεις για το χρήστη και το περιβάλλον: 
αντικαθιστά το υδροχλωρικό οξύ.
 Σε σύγκριση με τα αδιάλυτα οξέα, των οποίων η δράση 
διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρεί το πουρί σε βάθος 
χρόνου.
 Είναι παχύρρευστο, επομένως ενδείκνυται για χρήση σε 
κάθετους τοίχους.
 Καθαρίζει ενώ συγχρόνως αφαιρεί το πουρί λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητάς του σε τασιενεργά.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

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

ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Κότο 1:5: 20 m²
Κεραμικό πορσελάνης 1:5: 40 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι
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FILAPS87
ΑΠΟΚΗΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ 
PVC

 Διαλυμένο, καθαρίζει και απομακρύνει το λίπος σε πολύ 
βρώμικα δάπεδα από κεραμικό πορσελάνης, κεραμικό, 
φυσική πέτρα, κότο και τσιμέντο.
 Αδιάλυτο, αφαιρεί τους πιο απίθανους λεκέδες από το 
κεραμικό πορσελάνης.
 Είναι ιδανικό για βασικό πλύσιμο σε πέτρες μη ανθεκτικές 
στα οξέα.
 Ιδανικό για το βασικό πλύσιμο του τσιμέντου.
 Αποκηρωτικό για υδατοδιαλυτό κερί, πατίνα κεριού και 
επαναγυαλιζόμενο κερί.
 Εξαφανίζει τα υπολείμματα προκαταρκτικής επεξεργασίας 
από λεία γυαλιστερά κεραμικά πορσελάνης.

 Ένα προϊόν, τρεις δράσεις: καθάρισμα, αφαίρεση 
λεκέδων, αποκήρωση.
 Το μοναδικό προϊόν που αφαιρεί τους πιο απίθανους 
λεκέδες από το κεραμικό πορσελάνης.
 Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
 Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

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

ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Συντήρηση 1:20: 200 m²
Αποκήρωση 1:5: 20 m²
Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:5: 30 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

FILASOLV
ΑΠΟΚΗΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΡΙ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΞΥΛΟ

 Αφαιρεί την παραδοσιακή επεξεργασία με κερί με διαλυτικό 
από δάπεδα από κότο, μάρμαρο και ξύλο.

 Απολιπαίνει τα δάπεδα που έχουν υποστεί επεξεργασία με 
ακατέργαστο λινέλαιο.

 Χαρίζει ομοιόμορφη όψη σε δάπεδα που, εξαιτίας εσφαλμένης 
ή υπερβολικής εφαρμογής πάστας κεριού, παρουσιάζουν 
αδιαφάνειες ή ραβδώσεις.

 Αφαιρεί τα υπολείμματα των αδιαβροχοποιητικών προϊόντων 
από κεραμικό πορσελάνης, μάρμαρο και γρανίτη.

 Εξαφανίζει λεκέδες από λιωμένο κερί, σελοτέιπ, άσφαλτο. 

 Διαλυτικό χωρίς άρωμα: δεν αναδίδει δυσάρεστες 
οσμές.
 Ένα προϊόν, αμέτρητες χρήσεις.
 Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση, πάντα αποτελεσματικό.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
 

ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Διαδικασία αποκήρωσης: 5 m²

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι
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FILASR95
ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΕΚΕΔΩΝ

 Αφαιρεί τους έγχρωμους οργανικούς λεκέδες: κρασί, 
καφέ, αναψυκτικά, τσάι κ.ά.

 Απομακρύνει τους λεκέδες σε βάθος όταν τα κοινά 
καθαριστικά αποτυγχάνουν.
 Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αφαίρεση των λεκέδων 
σε επιφάνειες από φυσική πέτρα (μάρμαρο, τραβερτίνη, 
συσσωματώματα).
 Είναι δυνατή η απαλή χρήση του σε φυσική πέτρα με 
γυαλιστερό φινίρισμα, καθότι δεν φθείρει το φινίρισμα.
 Ιδανικό σε κεραμικές επιφάνειες με μικρή 
απορροφητικότητα (κεραμικό πορσελάνης, πλακίδια 
ψημένα μία φορά με τραχιά επιφάνεια).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 75 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ

FILAVIA BAGNO
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΛΑΤΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΓΥΑΛΙ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

 Καθαρίζει σε βάθος όλες τις επιφάνειες του μπάνιου.
 Απομακρύνει τις επικαθίσεις ασβεστίου.
 Κάνει τα πάντα λαμπερά.

 Ένα προϊόν για όλο το μπάνιο, από τα είδη υγιεινής ως τα 
δάπεδα.
 Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση: ψεκάζετε και περνάτε.
 Ιδανικό για μωσαϊκά.
 Δεν φθείρει τις μπανιέρες από μετακρυλικό υλικό.
 Δεν προκαλεί φθορές στα είδη μπάνιου από ανοξείδωτο 
ατσάλι.
 Καθαρίζει και απολυμαίνει

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): κιβώτια των 
12 τεμαχίων.
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FILAFOB
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΜΗ 
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

 Διάλυμα κατά των λεκέδων για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες.
 Προστατευτικό βάσης πριν το κέρωμα για επιφάνειες 
εσωτερικού χώρου με τραχύ ή ρουστίκ φινίρισμα.
 Ιδανικό για την επεξεργασία των πλακιδίων από γρανίτη 
και τσιμέντο.
 Προστασία με υγρή όψη που αναπνέει.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα και την αρχική όψη.
 Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
 Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στις χαμηλές 
θερμοκρασίες.
 Είναι πιστοποιημένο ως “ιδανικό για επαφή με τρόφιμα”.
 Εξαιρετικό σε ρουστίκ λειασμένο κότο και μάρμαρο με 
αντικέ φινίρισμα.
 Ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, μπάρμπεκιου και 
πλακόστρωτα δρομάκια όπου σταθμεύουν αυτοκίνητα.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Πέτρα: 10/20 m²
Κότο λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα: 15/20 m²
Κότο χειροποίητο, ισπανικού τύπου, πλάκες, τούβλα: 5/10 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.  

FILAMP90
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΓΙΑ 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

 Είναι η καλύτερη προστασία από τους λεκέδες για κεραμικά 
πορσελάνης, μάρμαρα και γρανίτες με γυαλιστερό 
φινίρισμα.

 Εμποδίζει τα γκράφιτι σε κάθετες επιφάνειες από φυσική 
γυαλισμένη πέτρα.

 Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών και επιφανειών 
στο μπάνιο και την κουζίνα.

 Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα των επιφανειών.
 Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
 Είναι πιστοποιημένο ως “ιδανικό για επαφή με τρόφιμα”.
 Είναι ιδανικό ακόμη και για τραπέζια ή περβάζια.
 Διαποτίζει, προστατεύει και απλουστεύει το καθάρισμα. 
 Ιδανικό για τη συντήρηση των κεραμικών κρακελέ.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεταλλικά κουτιά των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Μάρμαρο/Γρανίτης: 30 m²
κεραμικό πορσελάνης: 30/40 m²
Βενετσιάνικο: 20 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι
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FILAMP90 ECO PLUS
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΟ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

 Προστατευτικό κατά των λεκέδων με φυσική όψη.
 Αποτελεί την καλύτερη οικολογική επιλογή για προστασία από τους λεκέδες 
σε κεραμικά πορσελάνης, φυσική πέτρα, μάρμαρο και γρανίτη με φινίρισμα 
γυαλιστερό, επιχρισμένο, βουρτσισμένο, λεπτής λείανσης ματ.

 Μειώνει την απορροφητικότητα του υλικού χωρίς να επηρεάζει την 
αισθητική του.

 Διαποτίζει, προστατεύει και απλουστεύει το καθάρισμα.
 Άριστο επίσης για αρμούς, κεραμικά κρακελέ, μωσαϊκά, μαρμαρορητίνες, 
πλάκες μνημείων.

 Είναι ιδανικό ακόμη και για την επεξεργασία πλακιδίων από τσιμέντο και 
ανασυσταμένη πέτρα.

 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: 
πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus.

 Συμβάλλει στα κριτήρια LEED.
 Δεν περιέχει υδρογονανθρακικά διαλυτικά: οικολογική επεξεργασία.
 Έχοντας ως βάση το νερό, υποστηρίζει καταστάσεις όπου υπάρχει 
περίσσεια υγρασίας. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή μπορεί γίνει 24-48 
ώρες από το αρχικό πλύσιμο, καθιστώντας πιο σύντομη την επεξεργασία.

 Εφαρμογή με ένα μόνο χέρι. Εφαρμόστε και επεξεργαστείτε το προϊόν 
τρίβοντας την επιφάνεια μέχρι το προϊόν να απορροφηθεί πλήρως. 

 Δεν δημιουργεί μεμβράνη και δεν κιτρινίζει.
 Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών, πάγκων κουζίνας και λουτρών.
 Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και κριθεί “ιδανικό για επαφή με τρόφιμα”.
 Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί μετά από μόλις 4 ώρες.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Λείο κεραμικό πορσελάνης: 30-40 m²
Γυαλιστερό μάρμαρο/Γυαλιστερός γρανίτης: 20-30 m²
Πέτρα λεία ματ: 10-20 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ LEED®

FILAPRW200
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

 Αδιαβροχοποιητικό με βάση το νερό, αποτελεσματικό 
ενάντια στη βρωμιά της τοποθέτησης, διευκολύνει την 
αρμολόγηση και το καθάρισμα που ακολουθεί, χωρίς να 
αλλάζει την όψη των υλικών. 
 Ιδανικό για απορροφητικά υλικά όπως το κότο, 
το κλίνκερ, φυσική πέτρα, ανασυσταμένη και 
συσσωματώματα.

 Προστατεύει από το ρευστοκονίαμα.
 Δεν επηρεάζει την προσκόλληση του αρμού στο υλικό.
 Απλουστεύει το καθάρισμα μετά την τοποθέτηση.
 Μειώνει το χρόνο στεγνώματος, καθιστώντας πιο 
γρήγορη την επόμενη επεξεργασία.
 Δεν επηρεάζει την όψη του υλικού.
 Μη θυσιαζόμενο.
 Εύκολη εφαρμογή.
 Μετά την εφαρμογή, υπάρχει η δυνατότητα 
οποιασδήποτε προστατευτικής επεξεργασίας.
 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά 
EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 

Πέτρα: 10/20 m²
Κότο λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα: 15/20 m²
Κότο χειροποίητο, ισπανικού τύπου, πλάκες, τούβλα: 7/10 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι
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FILAPT10
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΥΓΡΗ 
ΟΨΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΚΟΤΟ
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

 Αναζωογονητικό υδρο-ελαιοαπωθητικό για την 
προστασία των επιφανειών από μη γυαλισμένο κότο, 
φυσική πέτρα και συσσωματώματα τοποθετημένα στο 
εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
 Προστατεύει τις επιφάνειες από τους λεκέδες και τη 
βρωμιά, πράγμα που το καθιστά ιδανικό προϊόν για χρήση 
σε κουζίνες, μπάρμπεκιου και πλακόστρωτα δρομάκια 
όπου σταθμεύουν αυτοκίνητα. 

 Αναζωογονεί το υλικό, χαρίζοντάς του μια ευχάριστα 
υγρή όψη.
 Έχει βάση το νερό: πιο οικολογική επεξεργασία 
και δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, αφού 
είναι δυνατή η εφαρμογή του και σε επιφάνειες με 
υπολείμματα υγρασίας.
 Αυξημένη αντοχή σε λίγα ή πολλά πατήματα.
 Ανθεκτικό στην κακοκαιρία.
 Διευκολύνει τη μετέπειτα καθαριότητα της 
επεξεργασμένης επιφάνειας.
 Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στις χαμηλές 
θερμοκρασίες.
 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά 
EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

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

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Κότο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα: 15/20 m²
Κότο χειροποίητο, ισπανικού τύπου, πλάκες, τούβλα: 7/10 m²
Πέτρα: 10/20 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

FILASTONE PLUS
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΛΕΚΕΔΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΜΑΡΜΑΡΟ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ

 Προστατεύει και τονίζει το αρχικό χρώμα της 
γυαλιστερής, λείας, τραχιάς ή αντικέ φυσικής πέτρας. 
 Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, προστατεύοντάς το από 
τους λεκέδες και την υγρή και ελαιώδη βρωμιά.
 Ιδανικό για περβάζια, επιφάνειες, ροζέτες, διακοσμητικά 
στοιχεία. 
 Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

 Χαρίζει πιο ζωηρή όψη σε κάθε φινίρισμα.
 Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 Δεν κιτρινίζει, είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία, ενώ προσφέρει διαρκή προστασία που 
αντέχει στο χρόνο.
 Ιδιαίτερα αυξημένη καλυπτικότητα.
 Εξαφανίζει τις φθορές του γρανίτη.
 Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
 Είναι πιστοποιημένο ως “ιδανικό για επαφή με τρόφιμα”.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεταλλικά κουτιά των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.  

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Γυαλιστερές πέτρες: 30/50m²
Τραχιές πέτρες: 15/25m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι
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FILASTOP DIRT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ

 Βελτιώνει την αντοχή του υλικού στη βρωμιά που 
προκαλούν τα πατήματα. 
 Προστατεύει την επιφάνεια από τους υγρούς και 
ελαιώδεις λεκέδες.
 Διευκολύνει τον καθαρισμό των επιφανειών. 

 Δεσμεύεται χημικά στο υλικό χωρίς να δημιουργεί 
μεμβράνη στην επιφάνεια.
 Δεν επηρεάζει τον αρχικό βαθμό ολισθηρότητας του 
υλικού (έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις 
μεθόδους B.C.R.A. και ASTMC 1028-2007).
 Δυνατότητα χρήσης τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 
εξωτερικούς χώρους.
 Δεν κιτρινίζει και είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μεταλλικά κουτιά των 500 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Δομημένο κεραμικό 40 - 50 m²:
Φυσικό κεραμικό 50 - 60 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

FILAWET
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΟΨΗ, ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΤΡΑΧΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

 Χαρίζει ευχάριστη υγρή όψη σε επιφάνειες με τραχύ 
φινίρισμα (τριμμένες, καμένες με οξύ, πελεκητές). 
 Προστατεύει το υλικό από το νερό και τις ελαιώδεις 
ουσίες.
 Στερεωτική επεξεργασία.

 Χαρίζει υγρή όψη ανάλογη με τα χέρια που εφαρμόστηκαν.
 Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές 
συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
 Δεν ξεφλουδίζει.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
10/20 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.  
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FILAW68
ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΜΗ 
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

 Διαποτίζει και προστατεύει τα απορροφητικά υλικά, όπως 
η τραχιά φυσική πέτρα, το κότο και το τσιμέντο, από 
τους ελαιώδεις λεκέδες.
 Μειώνει δραστικά την απορροφητικότητα του υλικού 
χωρίς να επηρεάζει την αισθητική του.
 Ενδείκνυται τόσο για εσωτερικά όσο και για εξωτερικά 
δάπεδα.
 Σε εσωτερικά δάπεδα, ως προστατευτικό βάσης πριν από 
το κερί.

 Φυσική όψη: δεν αλλάζει την αισθητική.
 Έχει βάση το νερό: πιο οικολογική επεξεργασία 
και δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, αφού 
είναι δυνατή η εφαρμογή του και σε επιφάνειες με 
υπολείμματα υγρασίας.
 Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
 Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στις χαμηλές 
θερμοκρασίες.
 Ιδανικό ακόμη και για επιφάνειες από τσιμέντο.
 Είναι πιστοποιημένο ως “ιδανικό για επαφή με τρόφιμα”.
 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά 
EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Κότο λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα: 15/20 m²
Κότο χειροποίητο, πλάκες, τούβλα, ισπανικού τύπου: 7/10 m²
Πέτρα: 10/20 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

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

FUGAPROOF
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ 
ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ

ΑΡΜΟΙ ΜΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

 Εμποδίζει την απορρόφηση των λεκέδων.
 Διευκολύνει την αφαίρεση της βρωμιάς.
 Ιδανικό για μωσαϊκά.
 Διατηρεί τους αρμούς σαν καινούργιους για χρόνια.

 Δεν χρωματίζει τους αρμούς.
 Διπλή δράση: προστατεύει τους αρμούς και διευκολύνει 
την καθαριότητα.
 Άοσμο.
 Στεγνώστε πολύ γρήγορα.
 Πιο οικολογικό προϊόν με βάση το νερό.
 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά 
EC1Plus

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
100 m² με πλακίδια 10x10 και αρμούς 0,5 cm
750 m² με πλακίδια 30x30 και αρμούς 0,2 cm
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Συσκευασίες των 500 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.



24 25

HYDROREP
ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ

 Προστατεύει τα εξωτερικά δάπεδα από το νερό και την 
υγρασία.
 Καθιστά τοίχους και επενδύσεις υδροαπωθητικά.
 Ιδανικό για εμφανείς τοίχους και τσιμέντο.
 Προστατεύει τους αρμούς.
 Προστατεύει από την αποσύνθεση που προκαλεί η 
ατμόσφαιρα.

 Χαρίζει προστασία που αναπνέει, διαρκεί και 
φρεσκάρεται εύκολα.
 Δεν επηρεάζει την αισθητική του υλικού.
 Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές 
συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
 Διεισδύει ευκολότερα.
 Έχει αυξημένη καλυπτικότητα.
 Εμποδίζει το σχηματισμό βρύων και μούχλας.
 Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Φυσική πέτρα: 10/20 m²
Τσιμέντο: 5 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

HYDROREP ECO
ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΕΙ

ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΚΟΤΟ
ΕΜΦΑΝΗ ΤΟΥΒΛΑ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΣΟΒΑΣ

 Υδροαπωθητικό με φυσική όψη.
 Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, διατηρώντας την ικανότητά του 
να αναπνέει.

 Παρεμποδίζει την ανάπτυξη άλγης, μούχλας και λειχήνων.
 Προστατεύει από τη φθορά που προκαλούν οι ατμοσφαιρικοί 
παράγοντες.

 Αντιαποθετικός φραγμός προστασίας πιστοποιημένος 
κατόπιν ελέγχων με τη μέθοδο UNI EN ISO 846:1999.
 Ιδανικό για την προστασία των εξωτερικών τοίχων.
 Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
 Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στις χαμηλές 
θερμοκρασίες.
 Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.
 Δυνατή η εφαρμογή σε επιφάνειες με υπολείμματα 
υγρασίας: ο χρόνος εργασίας μειώνεται δραστικά.
 Η επεξεργασία διατηρεί σε ποσοστό 90% το μέγιστο 
επίπεδο ικανότητας του υλικού να αναπνέει.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Κότο, εμφανή τούβλα, κλίνκερ, πέτρα, σοβάς: 10/20 m²
Τσιμέντο: 8-10 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
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FILAMATT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΟΨΗ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ 
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

 Για συντήρηση και αδιαφανές φινίρισμα στην 
επεξεργασία δαπέδων από κότο, κλίνκερ, μάρμαρο 
αντικέ, φυσική πέτρα. 
 Είναι το ιδανικό φινίρισμα μετά από την 
αδιαβροχοποίηση με βάση το νερό.
 Ιδανικό σε εσωτερικούς τοίχους από τούβλα και φυσική 
πέτρα, ώστε να εμποδίζει το τρίψιμο της επιφάνειας.

 Χαρίζει φυσική όψη.
 Είναι διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης: μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αραιώσεις ανάλογα με τις 
ανάγκες.
 Γυαλισμένο, χαρίζει σατινέ όψη.
 Μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως.
 Η επιφάνειά του ομαλοποιείται αυτόματα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Κότο: 30 m²
Πέτρα: 30/40 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

FILASATIN
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΟΨΗ ΣΑΤΙΝΕ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ

 Προστατεύει τις μη γυαλισμένες φυσικές πέτρες 
(ασβεστολιθικές, ψαμμιτικές, σχιστολιθικές κ.ά.), τα 
κόκκινα κεραμικά, το κλίνκερ χωρίς υάλωση και διάφορα 
είδη κότο. 
 Ιδανικό για την επεξεργασία και τη συντήρηση.

 Είναι αυτογυαλιζόμενο, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα 
γυαλίσματος για φρεσκάρισμα ή για αύξηση της λάμψης.
 Τρεις δράσεις σε μία: προστατεύει, συντηρεί και χαρίζει 
άριστο φινίρισμα στα δάπεδα.
 Νέα πρωτότυπη όψη σατινέ.
 Ιδανικό για δάπεδα μεγάλης αξίας: προβάλετε την 
ομορφιά των επιφανειών.
 Εύκολη εφαρμογή και μέγιστη καλυπτικότητα.
 Δεν δημιουργεί στρώμα κατά τη συντήρηση.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Κότο: 30 m²
Πέτρα: 30/40 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.
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DETERDEK*
αραίωση: 1:5 

καλυπτικότητα: 
20 m2

Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο 
σε πέτρες ανθεκτικές στα οξέα

FILAMP90
ECO PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10-20 m2

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
FILAMATT
αδιάλυτο, 
καλυπτικότητα: 
30-40 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 20 m2

FILAPT10
αδιάλυτο ή  

αραιωμένο 1:1
καλυπτικότητα:  

10-20 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10-20 m2
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DETERDEK*
αραίωση: 1:5 

καλυπτικότητα: 
20 m2

Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο 
σε πέτρες ανθεκτικές στα οξέα

FILAMP90
ECO PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα:  
10-20 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 20 m2

FILAPT10
αδιάλυτο ή αραιωμένο 

1:1 καλυπτικότητα: 
10-20 m2

FILAWET
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα:  
30/40 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10-20 m2

* Για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση του σχιστόλιθου, συνιστάται να επαληθεύετε 
προληπτικά σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας την αντοχή του υλικού σε όξινη πλύση με 
Deterdek. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό FILACLEANER σε αραίωση 
1:30.
Για την επεξεργασία του σχιστόλιθου σε εσωτερικούς χώρους, η φάση της προστασίας 
είναι προαιρετική. Μετά την αρχική πλύση, σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, είναι δυνατή 
η εφαρμογή 2 χεριών κεριού φινιρίσματος FILAMATT.
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FILACLEANER
αραίωση: 1:30 

καλυπτικότητα: 
50 m2

FILAW68
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10 m2

FILAMATT
αδιάλυτο, 
καλυπτικότητα: 
30-40 m2

FILAPT10
αδιάλυτο ή αραιωμένο 

1:1
καλυπτικότητα: 

10-20 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10 m2
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FILACLEANER
αραίωση: 1:30 

καλυπτικότητα: 
50 m2

FILAW68
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10 m2

FILAPT10
αδιάλυτο ή αραιωμένο 

1:1
καλυπτικότητα: 

10-20 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10 m2
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FILACLEANER
αραίωση: 1:30 

καλυπτικότητα: 
50 m2

FILAMP90
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 30 m2

FILAMP90
ECO PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 30 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 30 m2
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DETERDEK
αραίωση: 1:5 

καλυπτικότητα: 
20 m2 

Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο σε 
πέτρες ανθεκτικές στα οξέα

FILAWET
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

20 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

20 m2

FILAMP90
ECO PLUS

αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 
20 m2

FILAMATT
αδιάλυτο, 
καλυπτικότητα: 
30-40 m2

FILAPT10
αδιάλυτο, καλυπτικότητα:  

30-40 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

10-20 m2
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DETERDEK
αραίωση: 1:5 

καλυπτικότητα: 
20 m2 

Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο σε 
πέτρες ανθεκτικές στα οξέα

FILAWET
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

20 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

20 m2

FILAMP90
ECO PLUS

αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 
20 m2

FILAPT10
αδιάλυτο, καλυπτικότητα:  

30-40 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

10-20 m2
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FILACLEANER
αραίωση: 1:30 

καλυπτικότητα: 50 m2

FILAMP90
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 20 m2

FILAMP90
ECO PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 20 m2
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DETERDEK
αραίωση: 1:5 

καλυπτικότητα: 40 m2

FILAMP90
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα:  
30-40 m2

FILAMP90
ECO PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα:  
30-40 m2
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DETERDEK
αραίωση: 1:5 

καλυπτικότητα: 40 m2

FILASTOP DIRT
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα:  
30-40 m2
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DETERDEK
αραίωση: 1:5 

καλυπτικότητα: 20 m2 

FILAW68
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 7-20 m2

FILAMATT
αδιάλυτο, 
καλυπτικότητα: 30 m2

FILAPT10
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα:  
10-20 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

10-20 m2
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DETERDEK
αραίωση: 1:5 

καλυπτικότητα: 20 m2 

FILAW68
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 7-20 m2

FILAPT10
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 7-20 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

10-20 m2



ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ...
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ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΥΛΙΚΟ pH προϊόντος ΠΡΟΪΟΝ

Τερακότα Οξύ DETERDEK

κεραμικό πορσελάνης, 
πήλινο Οξύ DETERDEK

κεραμικό πορσελάνης 
μεταλιζέ Ουδέτερο FILACLEANER

κεραμικό, γυαλί και πη-
λός με εποξειδικό στόκο Αλκαλικό FILAPS87

μάρμαρο, γρανίτης, 
τραβερτίνης, λεία 
συσσωματώματα

Ουδέτερο FILACLEANER

μη γυαλισμένη πέτρα 
ανθεκτική στα οξέα Οξύ DETERDEK

ρητίνη, ρητίνη μαρμά-
ρου, ρητίνη χαλαζία Ουδέτερο FILACLEANER

ανασυσταμένη πέτρα, 
μωσαϊκό σε τσιμέντο Αλκαλικό FILAPS87

κλίμακα pH

pH 0
Οξύ 

DETERDEK 
(αραιωμένο κατά 10%)

pH
1,5

FILAVIA BAGNO

pH 7
Ουδέτερο 

FILACLEANER

pH
7,2

FILAPS87

pH
12,7

pH 14
Αλκαλικό

pH
2,2
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ         ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

πήλινο και κεραμικό 
πορσελάνης, λεία και 

γυαλισμένα
Κατά των λεκέδων Φυσικό FILAMP90 ECO PLUS (με βάση το νερό)

FILAMP90 (με βάση διαλυτικό)

μάρμαρο, γρανίτης, 
τραβερτίνης, λεία 
συσσωματώματα

Κατά των λεκέδων Για ζωηρή όψη FILASTONE PLUS (με βάση διαλυτικό)

μάρμαρο, γρανίτης, 
τραβερτίνης, λεία 
συσσωματώματα

Κατά των λεκέδων Φυσικό FILAMP90 ECO PLUS (με βάση το νερό)
ή FILAMP90 (με βάση διαλυτικό)

Φυσική πέτρα Κατά των λεκέδων Υγρή όψη FILAWET (με βάση διαλυτικό) 
ή FILAPT10 (με βάση το νερό)

φυσική πέτρα Κατά των λεκέδων Για ζωηρή όψη FILASTONE PLUS (με βάση διαλυτικό)

φυσική πέτρα Κατά των λεκέδων Φυσικό  FILAMP90 ECO PLUS (με βάση το νερό)
ή FILAW68 (με βάση το νερό)

φυσική πέτρα, κότο Υδροαπωθητικο Φυσικό HYDROREP ECO (με βάση το νερό)

γυαλισμένη φυσική 
πέτρα και γυαλισμένο 

κεραμικό
Ανθεκτικό στο γκράφιτι Φυσικό FILAMP90 ECO PLUS (με βάση το νερό)

ή FILAMP90 (με βάση διαλυτικό)

μη γυαλισμένη φυσική 
πέτρα και κότο Ανθεκτικό στο γκράφιτι Φυσικό FILAW68 (με βάση το νερό)

κότο, κλίνκερ και 
τούβλο Κατά των λεκέδων Φυσικό  FILAW68 (με βάση το νερό)

κότο, κλίνκερ και 
τούβλο Υδροαπωθητικο Φυσικό HYDROREP ECO (με βάση το νερό)

κότο Κατά των λεκέδων Υγρή όψη FILAPT10 (με βάση το νερό)

ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΦΕ ΠΡΟΪΟΝ FILA
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΗΛΙΝΑ ΚΑΙ 
ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΚΟΤΟ

Λιπαροί λεκέδες  
(λάδι ή λίπος) FILAPS87 FILAPS87 FILAPS87

Έγχρωμοι 
λεκέδες 

(καφές, κρασί, 
αναψυκτικό, 

βαφή μαλλιών, 
μελάνη, 
νικοτίνη)

FILAPS87 ή 
FILASR95

FILAPS87
ή

FILASR95

FILAPS87
ή

FILASR95

βερνίκι, γκρά-
φιτι FILAPS87 FILAPS87 FILAPS87

σκουριά, θειικά 
άλατα και σημά-
δια από μέταλλα

DETERDEK * DETERDEK * DETERDEK 

τσιμέντο, 
νιτρικό κάλιο, 
ασβεστόλιθος

DETERDEK * DETERDEK * DETERDEK 

κόλλα, τσίχλα, 
υπολείμματα 
κολλητικής 

ταινίας, ρητίνη
FILAPS87 FILAPS87 FILAPS87

Εάν η αφαίρεση των λεκέδων γίνει σε κότο ή φυσική πέτρα 
επεξεργασμένα με κερί, θα πρέπει στη συνέχεια το κερί να φρεσκαριστεί.

* μην χρησιμοποιείτε DETERDEK σε γυαλιστερά μάρμαρα και γενικά 
σε υλικά που είναι ευαίσθητα στα οξέα (π.χ. μαύρος σχιστόλιθος). Όσον 
αφορά τα κεραμικά πλακίδια, πραγματοποιήστε προκαταρκτικό έλεγχο 
ώστε να βεβαιωθείτε για την αποτελεσματική τους αντοχή στο προϊόν.

38

Το Fila Green Action αποτελεί μια μεγάλη οικολογική δράση με 
την οποία η εταιρεία αποδεικνύει την ισχυρή ηθική και νομική της 
δέσμευση για σεβασμό προς το περιβάλλον. Πρόκειται για μια 
σειρά “πράσινων ενεργειών” που αφορούν όλους τους τομείς: από 
την παραγωγή των διαλυμάτων έως τη χρήση και την απόρριψη 
των προϊόντων. 

Μία από αυτές είναι η γκάμα Fila Green Line: προϊόντα με μικρό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον που σέβονται 10 πράσινους κανόνες, 
μεταξύ των οποίων η αυξημένη βιοδιασπασιμότητα, ο σεβασμός 
στους κανονισμούς για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (COV) και 
η απουσία διαλυτικών που βλάπτουν το όζον. Ανακαλύψτε τον 
πλήρη κατάλογο στη διεύθυνση: www.filagreenaction.com 

Επίσης, ορισμένα προϊόντα της Fila Green line συμβάλλουν 
στην απόκτηση πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) για την ανάπτυξη “πράσινων” κτιρίων, 
αναγνωρισμένης σε διεθνές επίπεδο.

Fila είναι μέλος της Ένωσης ελέγχου εκπομπών των προϊόντων 
για την τοποθέτηση δαπέδων, των προϊόντων συγκόλλησης και 
των δομικών υλικών (GEV). Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις 
πλέον αυστηρές παραμέτρους μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
έχοντα “πολύ χαμηλές εκπομπές” και να εισέλθουν στην άριστη 
κατηγορία EMICODE ® EC1 PLUS.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
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Για οποιοδήποτε πρόβλημα προστασίας ή συντήρησης επιφανειών, 
η FILA έχει μία απάντηση: τα προϊόντα FILA συνιστώνται από τους 
σημαντικότερους κατασκευαστές δαπέδων και επενδύσεων. Ζητήστε 
πληροφορίες στα καταστήματα πώλησης ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο 
filasolutions.com
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FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58, 35018
San Martino di Lupari (PD)
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com

Μέλος:

FILAGROUP Ιταλία • Ισπανία • Γαλλία • Γερμανία 
Ηνωμένο Βασίλειο • ΗΠΑ • Μέση Ανατολή


