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FUGAPROOF
OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK PROTI SKVRNÁM, URČENÝ NA SPÁRY

CEMENTOVÉ 
SPÁROVÉ HMOTY

Neřeďte: prostředek připravený k použití.

Aplikace: 
1. Nalijte přípravek do vhodné nádoby a aplikujte jej 

rovnoměrně štětečkem nebo houbičkou v místě 
spáry. 

2. Odstraňte případné otřepy dlaždic savým papírem 
nebo čistým hadrem. 

3. Nechte vyschnout. Po uplynutí jedné hodiny bude 
povrch připraven pro běžné použití. 

Přípravek může být aplikován přímo štětcem poté, co 
se nalije do vhodné nádoby. 

Případné otřepy přípravku na dlaždici je třeba 
okamžitě odstranit papírem nebo čistým hadrem. 
Pro ochranu mozaik s dílky malých rozměrů se 
doporučuje aplikovat přípravek na celou plochu a 
následně odstranit jeho přebytek savým papírem 
nebo suchým hadrem.

 Nezbarvuje spáru.
 Dvojitý účinek: ochraňuje spáru a 
zjednodušuje čištění.

 Bez zápachu.
 Vysušuje velmi rychle.
 Přípravek s obsahem vody, 
nejekologičtější.

 Přípravek s velmi nízkými emisemi COV: 
certifikovaný svazem GEC a označený 
EC1PLUS

  

 Zabraňuje absorbování skvrn.
 Usnadňuje odstranění nečistot.
 Je ideální pro mozaiky.
 Udržuje spáru po léta jako novou.

  

Jeden litr přípravku postačuje na:

100 m2 s dlaždicemi 10x10 a spárami 0,5 cm                        
750 m2 s dlaždicemi 30x30 a spárami 0,2 cm

„Uvedené hodnoty spotřeby jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

SPOTŘEBA 

Balení
Balení po 500 ml: kartony s 12 kusy. 

VAROVÁNÍ
• Uchovávejte mimo dosah dětí.  
• Po použití neodhazujte volně v přírodě. 
• Přípravek v kanystru není mrazuvzdorný.  

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě 
od 10 do 30 °C.

SLOŽENÍ
Disperze organických pryskyřic ve vodě.
 
 
 
 

OZNAČENÍ ŠTÍTKY
Nevyžaduje se označení štítky ani symboly rizika 
a nebezpečí, protože přípravek není klasifikován 
platným předpisem jako nebezpečný.

Podle vl. vyhl. 161/06:
Kategorie: fixační primery (hydrofobní).
Mezní hodnota EU (kat.: 1/h): 30 g/l (2010).
Tento přípravek obsahuje maximálně 0 g/l.                      

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: kapalina
Barva: průhledný, bledě žluté barvy
Zápach: alkoholový
Hustota: 1,010 kg/litr
pH: 4,6

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších 
technických znalostí a jsou podporovány 
nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami. 
Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme 
ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují 
odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii. 
Fila neponese žádnou odpovědnost za nesprávné 
použití svých výrobků.
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Varování 
Nevlhčete povrch před uplynutím 24 hodin. Případné 
suché zbytky, které nebyly odstraněny ve fázi aplikace, 
lze odstranit přípravkem FILACLEANER, rozředěným 
v poměru 1:30. Neaplikujte přípravek v exteriéru v 
případě očekávaného deště.  


