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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



2

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:

ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE, ARIOSTEA, ARTE 

VIDA, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BASALTINA, BÄRWOLF, BEVILACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS, BUDRI, CAESAR, CAPRI 

CERAMICHE (GRUPPO SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CERAMICA COLLI, CERAMICA VOGUE, CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA,  CERAMICHE PANARIA, 

CERANOSA, CERCOM, CERDOMUS, CIPAGRES, CIR, COMPAC, CONS. MARMISTI CHIAMPO, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D’ESTE, COTTO TILES, DANILO RAMAZZOTTI, 

DECORATORI BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDILSTONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMILCERAMICA, 

ENERGIE KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EXAGRES VERSATILE, FLAVIKER, FLORIM USA, FONDOVALLE, FONTANA BISMANTOVA, FORNACE BALLATORE, GANMAR, 

GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI PIETRE, GRES CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCÓN, GRUPPO 

GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI, INNOVA STONEWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMI GROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIAMARMI, 

KEOPE, KERAMA MARAZZ, KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LEONARDO 1502, LITHOS 

DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANITE SERVICE SRL, MARGRAF, MARMOLSPAIN , MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, 

MIRAGE, MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, 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, PROVENZA, 

QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SAIME, SAINT-GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, 

SENIO, SETTECENTO, SICC MARMI, STONEPEAK, SUPERGRES, TAGINA, TALTOS, TECNICERAMICA, VALCUCINE, VENEZIANTICA, VENISSA CERAMICA, VIVA CERAMICA

®

®

®
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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.

ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE, ARIOSTEA, ARTE 

VIDA, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BASALTINA, BÄRWOLF, BEVILACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS, BUDRI, CAESAR, CAPRI 

CERAMICHE (GRUPPO SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CERAMICA COLLI, CERAMICA VOGUE, CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA,  CERAMICHE PANARIA, 

CERANOSA, CERCOM, CERDOMUS, CIPAGRES, CIR, COMPAC, CONS. MARMISTI CHIAMPO, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D’ESTE, COTTO TILES, DANILO RAMAZZOTTI, 

DECORATORI BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDILSTONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMILCERAMICA, 

ENERGIE KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EXAGRES VERSATILE, FLAVIKER, FLORIM USA, FONDOVALLE, FONTANA BISMANTOVA, FORNACE BALLATORE, GANMAR, 

GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI PIETRE, GRES CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCÓN, GRUPPO 

GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI, INNOVA STONEWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMI GROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIAMARMI, 

KEOPE, KERAMA MARAZZ, KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LEONARDO 1502, LITHOS 

DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANITE SERVICE SRL, MARGRAF, MARMOLSPAIN , MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, 

MIRAGE, MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, 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, PROVENZA, 

QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SAIME, SAINT-GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, 

SENIO, SETTECENTO, SICC MARMI, STONEPEAK, SUPERGRES, TAGINA, TALTOS, TECNICERAMICA, VALCUCINE, VENEZIANTICA, VENISSA CERAMICA, VIVA CERAMICA

®

®
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
DETERDEK σ ε λ .  5
FILABRIO σ ε λ .  6
FILACLEANER σ ε λ .  7
FILACR10 σ ε λ .  8
FILAFUEGO σ ε λ .  9
FILAMARBLE RESTORER σελ. 10
FILANO DROPS σελ. 11
FILANOPAINT STAR σελ. 12
FILANO RUST σελ. 13
FILANOSPOT σελ. 14
FILAPHZERO σελ. 15
FILAPS87 σελ. 16
FILAREFRESH σελ. 17
FILASR95 σελ. 18
FILAVIA BAGNO σελ. 19
FILAZERO SIL σελ. 20
FUGANET σελ. 21

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
FILAFOB σελ. 22
FILAMP90 σελ. 23
FILAMP90 ECO PLUS σελ. 24
FILAPRW200 σελ. 25
FILAPW10 σελ. 26
FILASTONE PLUS σελ. 27
FILASTONE PLUS ECO σελ. 28
FILASTOP DIRT σελ. 29
FILAWET σελ. 30
FILAWET ECO σελ. 31
FILAW68 σελ. 32
FUGAPROOF σελ. 33
HYDROREP σελ. 34
HYDROREP ECO σελ. 35

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
FILAMATT σελ. 36
FILAKRISTALL PLUS σελ. 37
FILASATIN σελ. 38



5

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
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FILABRIO
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 Αφαιρεί τους ρύπους από όλες τις επιφάνειες: 
επενδύσεις, κεραμικά, πλαστικά παρκέ, επισμαλτωμένες 
επιφάνειες, ανοξείδωτο ατσάλι, τζάμια και καθρέφτες.
 Ιδανικό για ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, έπιπλα και 
παρκέ γραφείων.
 Ιδανικό για επιφάνειες από μάρμαρο και γρανίτη.

 Δεν περιέχει αλκοόλ ή αμμωνία.
 Παρά την ήπια σύνθεσή του, απομακρύνει άριστα τις 
λιπαρές ουσίες.
 Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
 Γρήγορο στέγνωμα.
 Δεν αφήνει κηλίδες.
 Ήπιο απορρυπαντικό για όλες τις επιφάνειες.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): 
κιβώτια των 12 τεμαχίων. 

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΠΕΤΡΑ
ΤΖΑΜΙΑ, 
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
ΠΑΡΚΕ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΑΤΣΑΛΙ
ΜΑΡΜΑΡΟ
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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
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ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΩΣΑΪΚΟ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΛΙΝΚΕΡ

 Ιδιαίτερα παχύρρευστο υγρό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό 
επιφανειών από υπολείμματα, λεκέδες και κηλίδες εποξειδικού 
στόκου.
 Ιδανικό για μη απορροφητικά υλικά, όπως το κεραμικό 
πορσελάνης, ο επισμαλτωμένος πηλός και τα γυάλινα μωσαϊκά.

 Χάρη στην παχύρρευστη μορφή του, αφαιρεί από τις 
επιφάνειες λεκέδες και κηλίδες εποξειδικού στόκου.
 Αποτελεσματικό ακόμη και σε επίμονα και παλιά 
υπολείμματα.
 Σέβεται το υλικό.
 Εύκολη εφαρμογή.
 Ευχάριστο άρωμα αμυγδάλου.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
 

έως και 10 m²
Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική (εξαρτάται από την 
ποσότητα και την παλαιότητα του υπολείμματος)

FILACR10
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
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FILAFUEGO
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΙΘΑΛΗΣ

ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΣΟΜΠΕΣ 
ΚΑΙ ΤΖΑΚΙΑ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΚΟΤΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ

 Απορρυπαντικό σε σπρέι αφρού για την αφαίρεση της αιθάλης, 
ειδικό για τον καθαρισμό των τζαμιών και των επενδύσεων σε 
σόμπες και τζάκια.
 Αφαιρεί ακόμη και τη δύσκολη βρωμιά από καμένες λιπαρές 
ουσίες σε φούρνους, σχάρες, εστίες, επενδύσεις μπάρμπεκιου 
από τούβλα και φυσική πέτρα.

 Εξαιρετική καθαριστική δράση
 Αποτελεσματικό ακόμη και σε επενδύσεις
 Ενεργεί γρήγορα
 Δεν στάζει και δεν αφήνει κηλίδες.
 Ευχάριστο άρωμα
 Εύκολη χρήση

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

500 ml με ακροφύσιο σπρέι.
Κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Μία συσκευασία διαρκεί για ένα ολόκληρο τρίμηνο*
 * Ενδεικτική τιμή σε συνθήκες συχνής χρήσης
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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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ΓΥΑΛΙ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΩΣΑΪΚΟ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

 Καθαρίζει και προστατεύει τις γυάλινες επιφάνειες, 
καθιστώντας τις υδρόφιλες, οπότε το νερό γλιστρά και φεύγει 
χωρίς να αφήνει ίχνη αλάτων.
 Ιδανικό για θαλάμους ντους.

 Εύκολο στην εφαρμογή, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα καθότι 
δεν αφήνει κηλίδες, οικολογικό.
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθημερινή συντήρηση 
σε βρύσες, ατσάλινες λεπτομέρειες και πλέξιγκλας.
 Η μη όξινη σύνθεσή του το καθιστά κατάλληλο για χρήση 
ακόμη και σε υλικά ευαίσθητα στα οξέα ή κοντά στα οποία 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οξέα.
 Εάν χρησιμοποιείται τακτικά, καθιστά περιττή τη χρήση 
άλλων προϊόντων κατά των αλάτων.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): 
κιβώτια των 12 τεμαχίων. 

FILANO DROPS
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ
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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”
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FILANO RUST
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΜΑΡΜΑΡΟ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ
ΚΟΤΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ

 Αφαιρεί επιφανειακούς λεκέδες σκουριάς.
 Χάρη στη μη όξινη σύνθεσή του, είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένο 
για ευαίσθητες επιφάνειες, όπως τα γυαλιστερά μάρμαρα.

 Παχύρρευστη σύνθεση: επιτρέπει τη δράση απευθείας 
επάνω στο λεκέ που πρέπει να αφαιρεθεί, μεγιστοποιώντας 
την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και αποτρέποντας 
τη σπατάλη περιττής ποσότητας.
 Δρα σε ελάχιστα λεπτά: εξαφανίζει τους λεκέδες σε μόλις 
15 λεπτά από την εφαρμογή.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 75 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
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FILANOSPOT
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΚΟΤΟ, 
ΚΛΙΝΚΕΡ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ

 Αφαιρεί τους λιπαρούς και ελαιώδεις λεκέδες από κότο, 
κλίνκερ, φυσική πέτρα, γρανίτη, συσσωματώματα, μάρμαρο 
αντικέ, χαλίκι ή βότσαλο, τσιμέντο.

 Ιδιαίτερα πρακτικό λόγω του άνετου ψεκαστήρα.
 Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε κότο εξωτερικού χώρου 
χωρίς επεξεργασία ή επεξεργασμένο με προϊόντα που δεν 
δημιουργούν μεμβράνη.
 Δεν αφήνει ίχνη εάν η κηλίδα είναι νωπή.
 Ιδανικό ακόμη και επάνω σε κλίνκερ, κόκκινο κεραμικό και 
φυσική πέτρα.
 Καθαρίζει εκεί όπου δεν φτάνουν τα άλλα αφαιρετικά λεκέδων.
 Υψηλές επιδόσεις ακόμη και στις μη επεξεργασμένες επιφάνειες.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
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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.

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
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FILAREFRESH
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ-ΡΗΤΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑ-ΡΗΤΙΝΗΣ
 
 

 Καθαρίζει τις επιφάνειες από φυσική πέτρα που έχουν ήδη υποβληθεί 
σε επεξεργασία με αδιαβροχοποιητικά.

 Ανανεώνει και διατηρεί την προστασία κατά των λεκέδων στο χρόνο.
 Ιδανικό για την τακτική συντήρηση επιφανειών κουζίνας και μπάνιου, 
τραπεζιών, περβαζιών κ.λπ.

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επιφάνειες από απορροφητικό 
κεραμικό που έχουν προηγουμένως αδιαβροχοποιηθεί.

 Ενδείκνυται επίσης για συσσωματώματα μαρμάρου-ρητίνης και 
χαλαζία-ρητίνης.

 Όταν χρησιμοποιείται καθημερινά, καθαρίζει τις επιφάνειες 
και ενισχύει την επεξεργασία προστασίας κατά των λεκέδων.
 Ουδέτερο προϊόν, κατάλληλο ακόμη και για τις πιο 
ευαίσθητες επιφάνειες από φυσική πέτρα.
 Εύκολη χρήση.
 Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
 Γρήγορο στέγνωμα.
 Ευχάριστο άρωμα.
 Πιστοποιημένο για την επαφή με τρόφιμα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): κιβώτια των 
12 τεμαχίων.
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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
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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.



20

FILAZERO SIL

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

Μεταλλικό κουτί των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
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FUGANET
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ

ΑΡΜΟΙ ΜΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

 Καθαρίζει σε βάθος τους αρμούς σε κεραμικά πατώματα και 
επενδύσεις: πλακίδια ψημένα μία ή δύο φορές, κεραμικό πορσελάνης, 
με τη μόνη εξαίρεση των απορροφητικών υλικών που έχουν υποστεί 
επεξεργασία με κερί.

 Εύχρηστο χάρη στην πολύ πρακτική συσκευασία με 
εργονομική λαβή και δοσομετρητή σπρέι.
 Δεν φθείρει και δεν διαβρώνει τα πλακίδια.
 Δεν περιέχει οξέα ή υποχλωρικό νάτριο.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): 
κιβώτια των 12 τεμαχίων.



22

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.  
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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

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

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.
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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

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®

Δοχεία των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.
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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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FILAPW10
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΟ
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΚΟΤΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

 Προστατευτικό κατά της ανάδυσης, για εφαρμογή στο πίσω 
μέρος πλακιδίων ή πλακών από απορροφητικά υλικά που 
προορίζονται για τοποθέτηση.
 Εμποδίζει την ανάδυση ρυπαντών από το υπόστρωμα στην 
επιφάνεια του υλικού (άλατα, τανίνες, σιδηρούχες ουσίες κλπ.), 
προλαμβάνοντας το σχηματισμό κηλίδων ή/και λεκέδων.
 Προστατευτικό για εφαρμογή πριν από την τοποθέτηση.
 Προϊόν ειδικό για φυσική πέτρα, γρανίτη, μάρμαρο, 
συσσωματώματα, κότο και απορροφητικά υλικά.

 Εμποδίζει την ανάδυση ρυπογόνων παραγόντων και 
αποτρέπει το σχηματισμό επιφανειακών κηλίδων και 
λεκέδων.
 Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη, ενώ αφήνει την 
επεξεργασμένη επιφάνεια να αναπνέει.
 Δεν επηρεάζει τα συγκολλητικά χαρακτηριστικά της κόλλας 
και των αρμών (κανονισμός UNI EN 1348-2009 και ASTM 
C482-02 R-2009).
 Προϊόν με βάση το νερό - χωρίς πτητικές οργανικές 
ενώσεις.
 Απόλυτη προστασία.
 Ιδανικό για δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Κάδοι των 5 λίτρων, κιβώτια των 4 τεμαχίων. 
  

10/15 m²
Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι
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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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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

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

FILASTONE PLUS ECO
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
ΜΑΡΜΑΡΟ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ

 Αναζωογονητικό προστατευτικό.
 Προστατεύει και τονίζει το αρχικό χρώμα της γυαλιστερής, 
λείας, τραχιάς ή αντικέ φυσικής πέτρας.
 Διεισδύει στο υλικό σε βάθος, μειώνοντας την απορρόφηση 
της βρομιάς.

 Χαρίζει πιο ζωηρή όψη σε κάθε φινίρισμα.
 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED 
σύμφωνα με το ιταλικό και το αμερικανικό πρωτόκολλο.
 Υδατική βάση: οικολογική επεξεργασία
 Έχοντας ως βάση το νερό, είναι κατάλληλο για καταστάσεις 
όπου υπάρχει περίσσεια υγρασίας. Για το λόγο αυτό, η 
εφαρμογή μπορεί γίνει εντός λίγων ημερών από το αρχικό 
πλύσιμο, καθιστώντας πιο σύντομη την επεξεργασία.
 Αναζωογονεί επίσης τους αρμούς, δεν κιτρινίζει, δεν 
δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη και είναι ανθεκτικό στην 
ακτινοβολία UV
 Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
 Ελεγμένο για την επαφή με τρόφιμα, ιδανικό για τραπέζια 
και επιφάνειες πάγκων.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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
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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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FILAWET ECO
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΖΩΗΡΗ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΟΨΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΚΟΤΟ
ΤΟΦΟΣ

 Προστατευτικό κατά των κηλίδων και της βρομιάς με 
υγρή όψη, για επιφάνειες από αγυάλιστη φυσική πέτρα, 
αγυάλιστα συσσωματώματα και κότο.
 Αποτρέπει την απορρόφηση κηλίδων και διευκολύνει την 
αφαίρεση της βρομιάς.
 Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για εξωτερικούς χώρους, 
κατάλληλο επίσης και για εσωτερικούς.
 Εμποδίζει το τρίψιμο της επιφάνειας.

 Οικολογική επεξεργασία: με βάση το νερό.
 Αυξημένη αντοχή σε πολλά πατήματα.
 Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
 Δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει.
 Διευκολύνει την μετέπειτα συντήρηση.
 Δεν επηρεάζει την αντοχή του κότο στον πάγο (UNI EN ISO 10545-12).
 Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: 
πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, συμβάλλει 
στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

 Προϊόν πιστοποιημένο ως κατηγορίας A+ σύμφωνα με τον γαλλικό 
κανονισμό για τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

 Προϊόν που συμμορφώνεται με:
 - Γαλλικά συστατικά CMR
 - AgBB
 - Βελγικός κανονισμός

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Μη γυαλισμένη πέτρα και συσσωματώματα: 10/20 m²
Κότο: 7/20 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.
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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.
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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.
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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.
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HYDROREP ECO
ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΕΙ

ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΚΟΤΟ
ΕΜΦΑΝΗ ΤΟΥΒΛΑ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΣΟΒΑΣ
ΤΟΦΟΣ

 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.
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.
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FILAMATT
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΟΨΗ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ 
ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΤΟΦΟΣ

 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. 
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 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
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ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ 
ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ 
ΠΕΤΡΑ

 Προϊόν επαγγελματικής χρήσης για την αποκατάσταση 
της λάμψης των φθαρμένων επιφανειών.
 Ιδανικό για κρυσταλλοποίηση σε γυαλισμένες φυσικές 
ασβεστολιθικές πέτρες (μάρμαρο, τραβερτίνης) και γυαλισμένα 
συσσωματώματα (μωσαϊκό, πλακίδια μαρμάρου, βενετσιάνικο).

 Επαναφέρει γρήγορα τη φυσική λάμψη του υλικού.
 Εύκολη εφαρμογή και συντήρηση.
 Διατηρεί τη γυαλιστερή όψη της επιφάνειας, 
καθιστώντας την ανθεκτική στα πατήματα.
 Γυάλισμα με αντιγλιστρική προστασία.
 Αυξάνει την αντοχή στα πατήματα.
 Το φθαρμένο υλικό ανακτά τη λάμψη του κατά 90% 
εύκολα και γρήγορα (μέση τιμή που προέκυψε από 
εργαστηριακούς ελέγχους).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ - Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 6 τεμαχίων.
  

50 m2

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

FILAKRISTALL PLUS
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
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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

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



39



40



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

41



42
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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

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
FILASATIN
αδιάλυτο καλυπτικότητα: 
30-40 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 20 m2

FILASTONE PLUS ECO
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 20 m2

FILAWET ECO
αδιάλυτο,

 καλυπτικότητα: 10-20 m2
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ι)

DETERDEK*
αραίωση: 1:5

καλυπτικότητα: 
20 m2

Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο 
σε πέτρες ανθεκτικές στα οξέα

FILAMP90
ECO PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10-20 m2

HYDROREP
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10-20 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10-20 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 20 m2

FILASTONE PLUS ECO
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 20 m2

FILAWET ECO
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 10-20 m2

FILAWET
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

30/40 m2

* Για την πλύση μετά την τοποθέτηση του σχιστόλιθου συνιστάται να επαληθεύσετε 
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 ή FILASATIN.
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FILACLEANER
αραίωση: 1:30

καλυπτικότητα: 
50 m2

FILAW68
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 10 m2

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
FILAMATT
αδιάλυτο 
καλυπτικότητα: 
30-40 m2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
FILASATIN
αδιάλυτο 
καλυπτικότητα: 
30-40 m2

FILAWET ECO
αδιάλυτο 

καλυπτικότητα: 
10-20 m2
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FILACLEANER
αραίωση: 1:30

καλυπτικότητα: 
50 m2

FILAW68
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 10 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, 

καλυπτικότητα: 
10-20 m2

FILAWET ECO
αδιάλυτο 

καλυπτικότητα: 
10-20 m2
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)

FILAACLEANER
αραίωση: 1:30

καλυπτικότητα: 
50 m2

FILAMP90
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 30 m2

FILAMP90
ECO PLUS
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 30 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 30 m2

FILASTONE PLUS ECO
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 30 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

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
FILAMATT
αδιάλυτο 
καλυπτικότητα: 
30-40 m2

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
FILASATIN
αδιάλυτο 
καλυπτικότητα: 
30-40 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 20 m2

FILASTONE PLUS ECO
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

20 m2

FILAWET
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 20 m2

FILAWET ECO
αδιάλυτο 

καλυπτικότητα: 10-20 m2

Βό
τσ

αλ
α,

 μ
άρ
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ρο

 τρ
ιμ

μέ
νο

 ή
 α
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οβ
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(ε
ξω

τε
ρι
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ί χ
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οι

)

DETERDEK
αραίωση: 1:5

καλυπτικότητα: 
20 m2 

Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο σε 
πέτρες ανθεκτικές στα οξέα

HYDROREP
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

10-20 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

10-20 m2

FILAMP90
ECO PLUS

αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 
20 m2

FILASTONE PLUS
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

20 m2

FILASTONE PLUS ECO
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

20 m22

FILAWET
αδιάλυτο, καλυπτικότητα: 

20 m2

FILAWET 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

κε
ρα

μι
κό

 π
ορ

σε
λά

νη
ς

λε
ίο

, γ
υα

λι
στ

ερ
ό 

(ε
σω

τε
ρι

κο
ί 

χώ
ρο

ι) DETERDEK
αραίωση: 1:5

καλυπτικότητα: 40 m2

FILAMP90
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 30-40 m2

FILAMP90
ECO PLUS
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 30-40 m2

κε
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ς, 
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DETERDEK
αραίωση: 1:5

καλυπτικότητα: 40 m2

FILASTOP DIRT
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 30-40 m2

Τε
ρα

κό
τα

 
(ε

σω
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ρι
κο

ί χ
ώρ

οι
)

DETERDEK
αραίωση: 1:5

καλυπτικότητα: 20 m2 

FILAW68
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 7-20 m2

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
FILAAMATT
αδιάλυτο, 
καλυπτικότητα: 30 m2

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
FILASATIN
αδιάλυτο 
καλυπτικότητα: 
30-40 m2

FILAWET ECO
αδιάλυτο 

καλυπτικότητα: 10-20 m2

Τε
ρα

κό
τα

 
(ε

ξω
τε

ρι
κο

ί χ
ώρ

οι
)

DETERDEK
αραίωση: 1:5

καλυπτικότητα: 20 m2 

FILAW68
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 7-20 m2

FILAWET ECO
αδιάλυτο

καλυπτικότητα: 7-20 m2

HYDROREP ECO
αδιάλυτο 

καλυπτικότητα: 10-20 m2
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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 FILACR10

μάρμαρο, γρανίτης, τρα-
βερτίνης, λεία συσσωμα-

τώματα
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 
Όξινο 

DETERDEK 
(αραιωμένο κατά 10%)

pH
1.5

FILAREFRESH

FILAVIA BAGNO

pH 7 
Ουδέτερο 

pH
7

FUGANET
FILANO 
DROPS

FILACLEANER

pH
12.2

pH
10,7

pH
7,2

FILACR10
FILAPS87

pH
12.7

pH 14 
Αλκαλικό

pH
2,2
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πήλινο και κεραμικό 
πορσελάνης, λεία και 

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

ή FILAMP90 (με βάση διαλυτικό)

πήλινο και κεραμικό 
πορσελάνης, λεία και 

γυαλισμένα
Υδροαπωθητικό Φυσικό HYDROREP ECO (με βάση το νερό) ή 

HYDROREP (με βάση διαλυτικό)

μάρμαρο, γρανίτης, 
τραβερτίνης, λεία 
συσσωματώματα

Κατά των λεκέδων Για ζωηρή όψη FILASTONE PLUS ECO (με βάση το νερό) ή 
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 FILAWET ECO (με βάση το νερό)

Φυσική πέτρα
    

Κατά των λεκέδων Για ζωηρή όψη FILASTONE PLUS ECO (με βάση το νερό) ή 
FILASTONE PLUS (με βάση διαλυτικό)

Φυσική πέτρα
    

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

Κατά των λεκέδων Υγρή όψη FILAWET ECO 
(με βάση το νερό)

ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΦΕ ΠΡΟΪΟΝ FILA
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πήλινο και κεραμικό 
πορσελάνης, λεία και 

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

ή FILAMP90 (με βάση διαλυτικό)

πήλινο και κεραμικό 
πορσελάνης, λεία και 

γυαλισμένα
Υδροαπωθητικό Φυσικό HYDROREP ECO (με βάση το νερό) ή 

HYDROREP (με βάση διαλυτικό)

μάρμαρο, γρανίτης, 
τραβερτίνης, λεία 
συσσωματώματα

Κατά των λεκέδων Για ζωηρή όψη FILASTONE PLUS ECO (με βάση το νερό) ή 
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 FILAWET ECO (με βάση το νερό)

Φυσική πέτρα
    

Κατά των λεκέδων Για ζωηρή όψη FILASTONE PLUS ECO (με βάση το νερό) ή 
FILASTONE PLUS (με βάση διαλυτικό)

Φυσική πέτρα
    

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

Κατά των λεκέδων Υγρή όψη FILAWET ECO 
(με βάση το νερό)

ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΦΕ ΠΡΟΪΟΝ FILA
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΗΛΙΝΑ ΚΑΙ 
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΚΟΤΟ

Λιπαροί λεκέδες 
(λάδι ή λίπος) FILAPS87 FILANOSPOT FILANOSPOT

Έγχρωμοι 
λεκέδες 

(καφές, κρασί, 
αναψυκτικό, 

βαφή μαλλιών, 
μελάνη, 

νικοτίνη)

FILAPS87 ή 
FILASR95

FILAPS87 ή
FILASR95

FILAPS87 ή
FILASR95

βερνίκι, γκράφιτι FILAPS87 FILAPS87 FILAPS87

σκουριά, θειικά 
άλατα και 

σημάδια από 
μέταλλα

DETERDEK *
ή FILANO RUST

DETERDEK *
ή FILANO RUST

DETERDEK ή 
FILANO RUST

τσιμέντο, νιτρικό 
κάλιο, ασβεστό-

λιθος
DETERDEK * DETERDEK * DETERDEK 

κόλλα, τσίχλα, 
υπολείμματα 
κολλητικής 

ταινίας, ρητίνη

FILAPS87 ή 
FILAZERO SIL 

FILAPS87 ή 
FILAZERO SIL 

FILAPS87 ή 
FILAZERO SIL 

Σιλικόνη 
και αφρός 

πολυουρεθάνης
FILAZERO SIL FILAZERO SIL FILAZERO SIL

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.



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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