
Rengöring efter sättning:
Avlägsna lös smuts. Blanda FilaCleaner 1:30. 
Applicera med en borste eller en golvremgöringsmaskin med mjuk polerskiva. 
Samla upp produktresterna med vätskesugare eller trasor. 
Våttorka med rikligt med vatten.
Upprepa rengöringen om det återstår områden som inte blivit helt rena. 

Impregnering:
FilaFob, ändrar inte utseendet och är godkänt för användning i kontakt med livsmedel. 
Vid behandling av golv inomhus appliceras FilaFob med en pensel. 
Efter 24 timmar appliceras ett eller två lager av det skyddsmedel som lämpar sig bäst 
(FilaMatt eller FilaSatin). Obs! FilaFob kan inte användas på en redan vaxad yta.
FilaW68, ändrar inte utseendet. 
Inomhus: Applicera med pensel eller ylletrasa för polering på helt rent golv. Är vatten-
baserat och klarar kvarstående fukt. Kan därför appliceras få dagar efter den inledande 
rengöringen.
Vänta 4 timmar och applicera därefter två lager av ett flytande bonvax som har valts 
utifrån det utseende som du vill uppnå.
FilaWet, för våteffekt:
FilaWet är klar för användning och ska inte spädas. Gå inte på golvet under torktiden, 
vänta ett dygn.
Applicera ett jämnt och täckande lager FilaWet med pensel.
Upprepa proceduren med samma tillvägagångssätt efter ett dygn. (Mycket absor-
berande material kan kräva ett tredje lager för att uppnå önskad våteffekt.) Applicera 
produkten vartannat år på de ytor som utsatts för mest slitage.
FilaStonePlus, för naturlig effekt:
FilaStonePlus är klar för användning och ska inte spädas. Obs! När stenen behandlats 
med FilaStonePlus går det inte att få tillbaka dess ursprungliga utseende, testa på en 
liten bit av ytan först.
Applicera FilaStonePlus med pensel, svamp eller annat lämpligt redskap på en torr och 
ren yta.
Bona med en svamp eller trasa så att produkten tränger in ordentligt i materialet. Ta 
bort produktöverskott. Efter åtta timmar kan ytan beträdas. Om du önskar en högre 
glans kan du göra fler appliceringar av produkten med minst åtta timmars mellanrum.
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Vax:
FilaMatt ger en naturlig effekt och ger en sidenmatt yta vid polering.
Det rekommenderas att späda ut FilaMatt med ett glas vatten/liter i en skurhink inför appli-
ceringen.
Applicera på torr och ren yta med en vanlig trasa eller en ylletrasa för polering. Låt torka 
helt (ca 1 timme) och applicera ett nytt lager i kors med det första lagret. Golvet kan beträ-
das efter 1 timme.
Använd inte FilaMatt i våtutrymmen.
FilaSatin är självpolerande och har ett stort slitagemotstånd. Kan användas både outspätt 
och utspätt utifrån behov. För skyddsbehandling av inomhusgolv av klinker och natursten:
Applicera på torr och ren yta ett jämnt lager av produkten med en trasa eller annat red-
skap. Applicera ett nytt lager i kors med det första lagret efter en timme. Golvet kan beträ-
das efter ca 30 minuter. Gå över golvet med en golvbonare eller en ylletrasa för mer glans.
Förnya glansen genom att applicera utspädd FilaSatin.
Använd inte FilaSatin i våtutrymmen.

Underhåll:
Späd FilaCleaner 1:200 för vanligt underhåll. Torka med vanlig trasa eller golvrengörings-
maskin på golv som först dammsugits. Ingen våttorkning behövs. 
Smutsiga golv; späd 1:30 - 1:50. Torka med trasa och mopp. Samla upp smutsen och 
våttorka.
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Testa alltid på produkterna på en diskret yta innan behandling påbörjas. 
Mer information om Fila-produkterna finns att ladda hem på www.dekora.se.


