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"Proizvodi in sistemi za zaščito in 
vzdrževanje porcelanskega gresa, 

marmorja, naravnega kamna,
žgane gline…"

ČISTILO ZA FUGE

FugaNet

VOŠČENA PASTA ZA ZAŠČITO 
POVRŠIN Z ANTIČNIM  
ŠTUKOM

Cera per
stucco d‘arte

UPORABNOST
• Globinsko čisti fuge talnih in keramičnih oblog: enkrat ali dvakrat žgane, 

porcelanski gres, razen vpojnih vrst, obdelanih z voskom.

PREDNOSTI
• Preprosta uporaba s praktično embalažo z ergonomskim oprijemalom in 

pršilnim doziranjem.
• Ni agresiven in ne načenja ploščic.
• Ne vsebuje kislin niti natrijevega hipoklorita.

UPORABA
Pripravljen za uporabo: se ne redči.

Aplikacija:
1. Proizvod napršite neposredno v fugo za čiščenje.
2. Pustite delovati.
3. Očistite z grobo gobo ali krtačo.
4. Dobro splaknite.
V primeru zelo umazanih fug najprej očistite z razredčeno raztopino 1: 10 
Deterdeka.

Pozor:
Proizvod naredi moten metakrilat; uporabljajte previdno v bližini kadi iz 
metakrilata.
• Hranite izven dosega otrok.

UPORABNOST
• Impregnira in daje sijaj notranjim stenam, obdelanim z antičnim štukom 

in marmorirano beneško obdelavo.

PREDNOSTI 
• Odličen za obdelave z beneškim kitanjem, marmoriranjem, encausto 

učinkom.
• Odličen za vse obdelave, ki potrebujejo večji sijaj in zaključno zaščito.
• Zadostuje en nanos.

UPORABA
Brez redčenja:  pripravljen za uporabo. 

Aplikacija:
1. Z jekleno lopatico ali gladilko iz nerjavnega jekla nanašajte enako kot
 pri kitanju. Proizvod lahko se nanese tudi kot običajni vosek in sicer z   
 gobo ali krpo.
2. Po osušitvi, kakšno uro po nanašanju, zloščite s krpo.
Vzdrževanje: 
odstranite prah in očistite s FilaBrio. Po nekaj letih proizvod ponovno
nanesite, da osvežite zaščito.
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Zaščitite vaše talne površine z 
izdelki Fila v 4 preprostih potezah

Pranje po polaganju
Odstranite umazanijo in ostan-
ke polaganja tlakov iz žgane 
gline, kamna, keramike in gresa 
s čistili Fila: preprosta , učinko-
vita in nežna aplikacija.

Zaščita
Zaščitite vaše talne obloge pred 
prodorno tekočino in umazanijo 
(olje, maščobe, kava…)
z neprepustnimi sredstvi Fila, ki 
odbijajo vodo in dovolijo prehod 
zraka, da površina lahko prosto 
diha.

Dodelava
Voski in pigmenti Fila poživljajo 
in ščitijo površino s sijajnim, 
motnim ali naravnim leskom.
Po vaših željah. 

Vzdrževanje
S čistili Fila bodo vaše talne 
obloge dolgo ohranile lepoto 
in zaščito, kot prvega dne.  
Preprosto.

ZAŠČITA ZA FUGE

FugaProof

UPORABNOST
• Preprečuje vpijanje madežev.
• Olajša odstranjevanje umazanije.
• Idealen za mozaike.
• Fuge mnogo let ostanejo kot nove.

PREDNOSTI 
• Fuge ne obarva.
• Dvojno delovanje: varuje fugo in lajša čiščenje.
• Brez vonja.
• Hitro se suši.
• Proizvod na vodni osnovi, bolj okolju prijazen.
• Praktičen nastavek za zelo preprosto izlivanje proizvoda.

UPORABA
Brez redčenja: pripravljen za uporabo

Aplikacija: 
1. S praktičnim nastavkom nanašajte v fuge.
2. Enakomerno razmažite s čopičem.
3. Pustite, da se kakšno uro suši. Površina bo nato pripravljena za hojo 

po njej.
Morebitne ostanke proizvoda na ploščicah takoj odstranite s papirjem ali 
čisto krpo.
Proizvod se lahko nanaša neposredno s čopičem potem, ko ste ga vlili v 
primerno posodo.



Deterdek
KISLINSKI ODSTRANJEVALEC 
MADEŽEV ZA TALNE POVRŠINE

FilaCleaner
DETERGENT ZA TALNE
POVRŠINE

ODSTRANJEVALEC VOSKA
IN MAŠČOB

Fila PS/87

ZAŠČITA PRED MADEŽI ZA
POLIRAN KAMEN
IN PORCELANSKI GRES

Fila MP/90
ZAŠČITA PRED MADEŽI ZA 
COTTO IN NARAVNI KAMEN

Fila W68
UTRJEVALNA ZAŠČITA Z
MOKRIM VIDEZOM

FilaWet

UPORABNOST
• Odstranjuje obloge po polaganju in gradbeno umazanijo.
• Odstranjuje solne eflorescence z žgane gline.
• Odstranjuje vodni kamen s tlakov, oblog (tuš kabine), sanitarij.
• Globoko čisti zunanje površine.
• Odstranjuje obloge in obenem čisti, ker je bogat s površinsko aktivnimi 

sestavinami. 
• Učinkovit proti madežem rje.
PREDNOSTI 
• Ne sprošča za ljudi in za okolje škodljivih hlapov, nadomešča solno kis-

lino.
• Ne spreminja videza in barve materialov.
• Čisti, a ne deluje agresivno.
• Ne škodi fugam.
• Ne poškoduje profilov in elementov iz aluminija in jekla (okrovi,
 cevovodi. . .).
• Je večnamenski: cotto, porcelanski gres, keramika, kislinsko odporen 

kamen.
• Je večfunkcijski: glede na koncentracijo čisti in odstranjuje obloge.
UPORABA
Redčenje: od 1:5 do 1:10 glede na umazanijo, ki naj se čisti.
Aplikacija:
1. Namažite z loščilcem ali krpo in pustite, da nekaj minut deluje.
2. Očistite z loščilcem, uporabite najprimernejši kolut (npr. rjavi za cotto),
 ali z veliko krtačo.
3. Ostanke odstranite s sesalnikom za tekočine ali s krpo.
4. Splaknite z veliko vode.
Pozor:
v kolikor bi ostala ne popolnoma čista področja, ponovite pranje z večjo 
koncentracijo.
• Deterdek ne uporabljajte na gladkem ali obdelanem marmorju in na
 kislinsko občutljivih materialih (npr. ardesia nera)
• Pred čiščenjem keramičnih ploščic se s poprejšnjim preizkusom
 prepričajte o njihovi dejanski odpornosti na proizvod.

UPORABNOST
• Nežno čisti vse talne površine.
• Ne škodi obdelanim in občutljivim površinam.
• Neobhodno potreben za pranje po polaganju talnih oblog iz naravnega 

kamna z gladko končno obdelavo in občutljivih na močna čistila. 

PREDNOSTI 
•  Čisti, a ne deluje agresivno.
•  Z zelo razredčenim (1:200) splakovanje ni potrebno, ker ne pušča
 ostankov.
•  Zelo koncentriran, lahko se uporablja različno razredčen.
•  Visoko biološko razgradljiv.
•  Idealen za vzdrževanje vseh povoščenih površin.
•  Zelo razredčen (od 1:200) se lahko uporablja s strojem za pranje in su-

šenje tal.
•  Idealen za laminate.

UPORABA
Redčenje: od 1:30 do 1:200, glede na potrebe.
Aplikacija:
1. Za vzdrževanje razredčite na 1:200 in odstranite s krpo ali čistilnim stro-

jem. Splakovanje ni potrebno.
2. Za zelo umazana tla razredčite na 1:30 ÷ 1:50 in čistite s krpo ali krtačo.  

Odstranite umazanijo in splaknite.
3. Za čiščenje po polaganju razredčite na 1:30, čistite z loščilcem z meh-

kim kolutom (belim ali bež) ali s krtačo. Ostanke odstranite s sesalnikom 
za tekočine ali s krpo. Na koncu dobro splaknite.

Pozor:
• FilaCleaner ne uporabljajte na tekstilnih oblogah ali povoščenem lesu.

UPORABNOST
• Razredčen očisti in razmasti zelo umazane talne obloge iz porcelanskega 

gresa, keramike, naravnega kamna, cotto in cementa.
• Koncentriran odstrani trdovratne madeže s porcelanskega gresa.
• Odličen za temeljno pranje kislinsko neodpornega kamna.
• Idealen za temeljno pranje cementa.
• Odstranjuje voske na vodni osnovi, metalizirane in za loščenje.

PREDNOSTI 
• En izdelek, tri funkcije: čiščenje, odstranjevanje madežev in voska.
• Edini odstranjevalec trdovratnih madežev s porcelanskega gresa.
• Čisti, a ne deluje agresivno.
• Preprosta uporaba.
• Odstrani ostanke epoksidnih kitov.

UPORABA NA POUŽITIE
Redčenje: glede na potrebo
Za čiščenje vseh površin: Razredčite (1:10-1:20) in nanesite na površino. 
Pustite, da nekaj minut deluje in očistite z loščilcem ali krtačo. Ostanke odstra-
nite s sesalnikom za tekočine ali s krpo in dobro splaknite.
Za bolj energično čiščenje razredčite v razmerju 1:5.
Odstranjevanje madežev s porcelanskega gresa: Nerazredčeno vlijte na 
celotno ploščico. Pustite delovati do popolne osušitve, operite in splaknite.
Odstranjevanje voska: Razredčite v razmerju 1:5, nanesite in pustite delovati 
nekaj minut. Očistite z loščilcem ali krtačo.
Ostanke odstranite s sesalnikom za tekočine ali s krpo in dobro splaknite.
Odstranjevanje ostankov epoksidnih kitov: Vlijte nerazredčen proizvod, 
pustite delovati 15-20 minut, drgnite z abrazijskim kolutom in splaknite.

Pozor: 
1. Ne uporabljajte na marmorju in zloščenem kamnu.
2. Ne uporabljajte na lesu.
3. Ne uporabljajte za kadi iz metakrilata.

UPORABNOST
• Je najboljša zaščita pred madeži za porcelanski gres, marmor in granit 

s sijajno površino.
• Je zaščita pred grafiti na vertikalnih površinah iz naravnega kamna.
• Idealen za zaščito miz in kopalniških ter kuhinjskih pultov.

PREDNOSTI 
• Ne spreminja naravne barve površin.
• Ne ustvarja sloja.
• Ima certifikat „ustreznosti za stik s prehranskimi izdelki“.
• Odličen tudi za mize in police.
• Pripravljen za uporabo, se ne redči.
• Impregnira, ščiti in poenostavlja čiščenje.

UPORABA
Brez redčenja: pripravljen za uporabo

Aplikacija:
1. Za zaščito porcelanskega gresa in poliranega naravnega kamna 

Fila MP/90 s čopičem enakomerno nanesite na suho in čisto površino-
2. Po 24 urah, ko je tlak suh, odstranite odvečni material z loščilcem (bel 

ali bež kolut) ali z loščilcem na klobučevino.
3. Odstranite morebitne ostanke s krpo, namočeno v FilaSolv.
Vzdrževanje:
razredčena raztopina FilaCleaner.

Pozor:
Izdelek preizkusite na majhni površini, da preverite morebitno spremembo 
barve
• Med uporabo in sušenjem proizvoda prostor dobro zračite.
• Ne ščiti marmorja in apnenčastega kamna pred kislinskim delovanjem.

UPORABNOST
• Impregnira in pred oljnimi madeži ščiti vpojne materiale kot so grob na-

ravni kamen, cotto in cement.
• Drastično zmanjša vpojnost materiala, ne da bi s tem spremenil estetski 

videz.
• Namenjen za notranje in zunanje talne površine.
• Pri notranjih tlakih kot temeljna zaščita pred voskanjem.

PREDNOSTI 
• Naravni učinek: ne spreminja videza.
• Je na vodni osnovi: naravi prijazno delovanje in bistveno krajši čas
 čiščenja, ker se lahko nanaša tudi na nekoliko vlažne površine.
• Ne ustvarja površinskega sloja.
• Ne spreminja odpornosti na zmrzal.
• Atestiral Centro Ceramico di Bologna.
• Odličen tudi na cementnih površinah.

UPORABA
Brez redčenja: pripravljen za uporabo

Notranja aplikacija:
1. S čopičem ali krpo nanesite na popolnoma čist tlak. Ker je na vodni 

osnovi, prenaša preostalo vlažnost in se lahko nanaša le nekaj dni po 
prvotnem pranju.

2. Po 4 urah nanesite dva sloja tekočega voska po izbiri glede na estetski 
videz, ki ga želite doseči.

Zunanja aplikacija:
Uporablja se za nepropustnost zunanjih površin, potrebna sta dva
nanosa.
Po tem ne nanašajte zaključni vosek.
Vzdrževanje:
razredčena raztopina FilaCleaner.

UPORABNOST
• Daje prijeten moker učinek površinam z grobo dodelavo (antična,
 peščena, ožgana, ...)
• Ščiti material pred vodo in oljem
• Idealen je za nanašanje na mize in kopalniških ter kuhinjskih pultov iz 

postaranega marmorja

PREDNOSTI 
• Daje moker učinek postopno s številom nanosov.
• Ima certifikat „ustreznosti za stik s prehranskimi izdelki“.
• Ne porumeni v nobenih pogojih okolja in staranja.
• Se ne lušči.

UPORABA
Brez redčenja: pripravljen za uporabo 
Aplikacija:
1. Na suho in čisto površino s čopičem nanesite enakomeren in neprekinjen 

sloj Filaweta.
2. Po 24 urah postopek na enak način ponovite.
3. Pri zelo vpojnih materialih je za doseganje želenega mokrega učinka lahko 

potreben še tretji nanos.
Vzdrževanje: razredčena raztopina FilaCleaner. Na vremenskim razmeram 
zelo izpostavljenih območjih je priporočljivo proizvod nanašati vsaki dve leti.
Pozor:
1.  Med sušenjem ne hodite po tlaku: po nanašanju zadnjega nanosa počakajte 

24 ur 
2. Ne nanašajte na površine tlakovcev in zliščene površine
3. V primeru slabega nanašanja in ko je potrebno temeljito čiščenje tlaka upo-

rabite FilaDewax
• pri uporabi v notranjih prostorih svetujemo dobro zračenje.
• ne nanašajte na zelo tople površine.


