Skydd och underhåll
kakel, klinker, natursten mm.
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konradssons kakel

Skydda dina ytor i fyra enkla steg

konradssons kakel

Rengöring efter plattläggning

Impregnering

Ta bort smuts och rester efter plattläggning av terrakotta,natursten, keramik och
granitkeramik medFila rengöringsmedel.
Enkla att applicera.
Effektiva och skonsamma.

Skydda dina golv mot inträngning av
vätskor och smuts (olja, fett, kaffe o.s.v.)
med Fila impregneringsmedel Dessa är
vattenavvisande och låter luften passera
så att ytorna kan andas.

Ytbehandling

Underhåll

Fila vaxer och toningsmedel ger en
uppfräschning av färgen och skyddar ytor
med blank, matt eller naturlig effekt.
Allt efter tycke och smak.

3

Med Fila rengöringsmedel förblir dina golv
lika vackra och skyddade som när de var
nya. Det kan inte bli enklare.

4

konradssons kakel

konradssons kakel
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Rengöringsmedel

för daglig städning eller efter byggnation

Filas rengöringsmedel rengör alla ytor på ett skonsamt och effektivt sätt.
De rengör byggarbetsplatsavfall, saltutslag, oxideringar från gamla
behandlingar och alla typer av oljiga, feta, organiska eller färgfläckar.
Utan någon begränsning.
De är enkla att använda och skonsamma mot både material och personer
som använder dem. De lämnar en behaglig doft och garanterar framför allt
högsta möjliga effektivitet.
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Art nr. 1313

Art nr. 1310

Art nr. 1328

FILAVIA BAGNO

FUGANET

FILANO DROPS

Koncentrerat rengöringsmedel i sprayform för
badrummet

Fogrengöringsmedel

Vattenavvisandeskyddande
rengöringsmedel

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Djuprengör alla badrumsytor.
• Tar bort kalk.
• Gör allt glänsande rent.
FÖRDELAR
• En produkt för hela badrummet- från
sanitetsvarorna till golvet.
• Mycket lätt att använda: spraya och
torka av.
• Ingen våttorkning behövs.
• Lämpligt för mosaikplattor.
• Skonsam för badkar i metakrylat.
• Skadar inte blandare av rostfritt stål.
BRUKSANVISNING
Spädes ej: klart för användning.
Applicering:
Håll flaskan i upprätt läge ca. 15 cm från
appliceringsstället och spraya på ytan. Låt
verka och torka efter med en mjuk trasa.
Observera!
• Ska inte användas på eller intill ytor av
polerad marmor och glaserade ytor som
är känsliga för syror.
• Förvaras oåtkomligt för barn.
Varning!
• Förvaras oåtkomligt för barn
• VID KONTAKT MED ÖGONONEN:
Skölj noggrant med vatten i flera
minuter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Rengör grundligt fogar eller
keramikbeklädnader: Enkelbrända,
dubbelbrända plattor, stengods, samt
granitkeramik, med undantag för
absorberande vaxbehandlade plattor.
• Lättanvänd tack vare den praktiska
förpackningen med ergonomiskt
handtag och spraymunstycke.
• Mycket lätt att använda: spraya och
torka av.
• Innehåller varken syra eller natriumhypoklorit.
BRUKSANVISNING
Spädes ej: klart för användning.
Applicering:
1. Spraya produkten direkt på fogarna
som ska rengöras.
2. Låt verka.
3. Gå över med en slipsvamp eller mopp.
4. Våttorka noggrant.Vid mycket
smutsiga fogar ska en grovrengöring
utföras med Deterdek
(utspädningsförhållande 1:10)
Observera!
Produkten gör metakrylat matt.Använd med
försiktighet i närheten av badkar med
metakrylat.
Varning!
•
Bär skyddshandskar vid användning.
•
Kan orsaka frätskador vid direkt kontakt
med hud.
•
Förvara oåtkomligt för barn

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Rengör och skyddar glasytor som t.ex. glas,
glasmosaik, glaserad mosaik och speglar,
samt gör dem vattenavstötande. Vattnet rinner
av utan att lämna några kalkfläckar.
• Idealisk för duschlösningar med
glasväggar samt duschkabiner.
FÖRDELAR
• Lätt att applicera och kräver ingen eftersköljning.
• Miljövänlig
• Kan även användas vid rengöring av blandare,
rostfria produkter och plexiglas.
• Vid regelbunden användning är det inte nödvändigt att använda någon annan
avkalkningsprodukt.
BRUKSANVISNING
Spädes ej: klart för användning.
Applicering:
Spraya produkten direkt på ytan genom att hålla
flaskan i vertikalt läge 20-30 cm från appliceringpunkten. Använd hushållspapper eller mjuk och torr trasa för att fördela
produkten jämnt.
Låt torka. Duschen kan användas
omedelbart.

konradssons kakel

Art nr. 1301

Art nr. 1303
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Art nr. 1305

DETERDEK

FILACLEANER

FILAPS87

Syrarengöringsmedel för
borttagning av cementslam/
kalkrester

Allrengöringsmedel för golv

Rengörings-, fläckborttanings
och avvaxningsmedel

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Tar bort beläggningar efter plattläggning och
byggsmuts.
• Tar bort saltutfällningar på terrakotta.
• Tar bort kalk på golv, duschväggar och sanitet.
• Djuprengör golv utomhus
• Tar bort beläggningar och rengör samtidigt
eftersom den är rik på tensider.
• Effektiv mot rostfläckar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Rengör milt alla typer av golv.
• Värnar om behandlade och ömtåliga ytor.
• Perfekt för rengöringefter läggning av golv
av natursten som är känsliga mot starka
rengöringsmedel.

FÖRDELAR
• Utvecklar inte giftiga ångor för användaren och
miljön. Ersätter saltsyra.
• Rengör utan att skada ytan.
• Förstör inte fogar.
• Förstör inte lister och delar av aluminium och
stål (kåpor, rörledningar o.s.v)
• Allrengöringsmedel: Terrakotta, granitkeramik,
keramik, syrabeständig natursten.
• Många användningsområden: Rengör och tar
bort beläggningar beroende på utspädningsförhållande.
BRUKSANVISNING
Utspädningsförhållande: mellan 1:5 och 1:10
beroende på den smuts som ska tas bort.
Applicering:
1. Applicera med polermaskin eller trasa och låt
verka i några minuter.
2. Använd polermaskin med lämplig rondell (t.ex
brun för terrakotta) eller mopp.
3. Samla upp produkterna med vätskesugare eller
trasor.
4. Våttorka med rikligt med vatten.
Observera!
Använd inte produkten på några syrakänsliga
material.

FÖRDELAR
• Rengör utan att skada ytan.
• Vid höga utspädningsförhållanden på
1:200 behövs ingen våttorkning eftersom
det inte lämnas någon hinna.
• Mycket koncentrerat. Kn användas med
olika utspädningsförhållanden.
• Biologiskt nedbrytbart.
• Lämpligt för underhåll av alla vaxade ytor.
• Vid utspädningsförhållande över
1:200 går produkten även att använda med
golvrengöringsmaskiner.
• Lämpligt för laminater.
BRUKSANVISNING
Utspädningsförhållande: Mellan 1:30 och
1:200 efter behov.
Applicering:
1. Späd 1:200 för underhåll. Torka med en
trasa eller golvrengöringsmaskin. Ingen
våttorkning behövs.
2. Späd ut med 1:30-1:50 för mycket smutsiga golv. Torka med trasa och mopp. Samla
upp smutsen och våttorka.
3. Späd ut med 1:30 för rengöring efter golvläggning. Använd polermaskin med mjuk
rondell ( vit eller beige) eller mopp. Samla
upp produktresterna med väskesugare eller
trasor. Våttorka noggrant.
Observera!
• Ska inte användas på textilgolv eller vaxade
ytor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Används utspätt för rengöring och avfettning av
mycket smutsiga golv av granitkeramik, keramik,
natursten, terrakotta och betong.
• Används outspätt för borttagning av svåra fläckar
av granitkeramik.
• Perfekt för grundlig rengöring av natursten som
inte är syrabeständig.
• Lämpligt för grundlig rengöring av betong.
• Avvaxningsmedel för vattenbaserad vax, metallfärgad vax och bonvax.
FÖRDELAR
• En produkt, tre funktioner: Rengöring, fläckborttagning, avvaxning.
• Den enda produkt som tar bort svåra fläckar på
granitkeramik.
• Rengör utan att skada ytan.
• Lätt att använda.
•Tar bort rester av epoxispackel.
BRUKSANVISNING
Utspädningsförhållande: beroende på
användningsområde.
För rengöring av alla ytor:
Späd ut med 1:10 - 1:20 och applicera på
ytan. Låt verka några minuter och använd
polermaskin eller mopp. Samla upp produktresterna
med en vätskesugare eller trasa och våttorka noggrant. Späd ut med1:5 för intensivrengöring.
Fläckborttagning på granitkeramik:
Häll outspätt på fläcken och hela plattan.
Låt verka tills det har torkat helt, torka rent
och våttorka.
Avvaxning:
Späd ut med 1:5, applicera och låt verka
några minuter. Använd mopp eller polermaskin.
Samla upp produktresterna med
en vätskesugare eller trasa och våttorka
noggrant.
Borrtagning av epoxispackel:
Applicera produkten outspädd, låt verka i 15- 20
minuter, gnid med sliprondell och
våttorka.
Observera!

Varning!
• Bär skyddshandskar vid användning.
• Kan orsaka frätskador vid direkt kontakt
med hud.
• Förvara produkten oåtkomligt för barn

Varning!
• Tvätta händerna noga efter användning

1. Använd inte på polerad marmor och
natursten.
2. Använd inte på trä.
3. Använd inte på badkar av metakrylat.
4. Linoleum: Kolla först färgbeständigheten på
ett litet område.
Varning!
• Bär skyddshandskar vid användning.
• Kan orsaka frätskador vid direkt kontakt med hud.
• Förvara produkten oåtkomligt för barn.

8 konradssons kakel

Art nr. 1318

Art nr. 1319

FILACR10

FILASR95

Rengöringsmedel för
epoxirester

Fläckborttagare för
stengods, keramik, natursten
och cement

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Flytande rengöringsmedel med trögflytande
egenskaper för rengöring av ytor från
rester och fläckar av epoxispackel
• Idealisk för icke absorberande material såsom
stengods, glaserad keramik och glasmosaik.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
•Tar bort organiska fläckar : Vin, kaffe, läsk,
te osv.

FÖRDELAR
• Tack vare dess trögflytande egenskaper
tar den bort rester och fläckar av
epoxispackel från ytor.
• Effektiv även på besvärliga och ingrodda
rester.
• Skonsam mot materialet.
• Enkel att applicera
• Behaglig mandeldoft

FÖRDELAR
• Rengör fläckar grundligt, där vanliga fläck
borttagningsmedel inte har någon effekt.
• Särskilt lämplig för borttagning av fläckar på
ytor av natursten (marmor, travertin och
agglomerat)
• Kan användas utan problem på polerad
natur sten eftersom den inte angriper
ytbehandlingen.
• Idealisk på keramiska ytor med låg
absorbtion
(stengods, enkelbrända plattor med sträv yta.

BRUKSANVISNING
Färdig att använda: Behöver ej spädas

BRUKSANVISNING
Färdig att använda: Behöver ej spädas

Applicering:
Innan rengöringen med FilaCR10 påbörjas ska
du vänta på att fogmassan har härdat. Skaka
förpackningen och stryk sedan med bred pensel
ut produkten direkt på ytan. Låt verka 30 min.
Gnugga sedan de mer beständiga resterna med
en grov svamp eller spatel.Vid applicering av
produkten på golv kan en golvrengöringsmaskin med lämplig polerskiva användas. Skölj
ordentligt.
För envisa rester kan det vara nödvändigt att
låta produkten verka en längre tid.

Applicering:
1. Skaka flaskan före användning. Applicera
över hela fläcken som ska tas bort.
2. Låt verka i ca. 15 minuter.
3. Ta bort rester med en svamp.

Observera!
• Gör alltid ett test på ett litet område för att
prova materialets beständighet och fastställa
optimal väntetid för rengöringen.
• Använd inte på absorberande material.
• Använd inte på trä eller på ytor av
metakrylat.
• Vid användning på metallytor ska du först
kontrollera ytornas beständighet mot
produkten.

Varning!
• Bär skyddshandskar vid användning.
• Kan orsaka frätskador vid direkt kontakt
med hud.
• Förvara produkten oåtkomligt för barn.

För besvärliga fläckar på marmorytor är det
nödvändligt att ta bort produkten innan den torkar fullständigt och sedan upprepa prodeduren.
Observera!
Produkten missfärgar textilier.
Varning!
• Undvik utsläpp i miljön.
• Bär skyddshandskar och skydda ögon och
ansikte.
• Mycket giftig för vattenlevande organismer.
• Frigör giftig gas i kontakt med syror.
• Får ej användas tillsammans med andra
produkter. Farliga gaser kan bildas (klor).
• Förvara produkten oåtkomligt för barn.

konradssons kakel

Inga fläckar är
längre omöjliga!
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Skydd för din
keramik och natursten

Förhöjer utseende och skyddar din produkt

Art nr. 13071

FILAMP90

Art nr. 1312

Art nr. 1327

FILAPT10

FILAWET

Smutsavstötande medel utan
kolvätelösningsmedel

Vattenbaserat skyddande
medel med våteffekt

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Smutsavstötande medel med obehandlad
effekt.
• Det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på
granitkeramik, natursten, marmor och granit
med polerad, bestruken, borstad eller
finslipad matt ytbehandling.
• Produkten minskar materialets absorption
utan att ändra dess utseende.
• Impregnerar, skyddar och underlättar
rengöring.
• Produkten är även optimal för bla. fogar,
granulat, marmorharts och gravstenar.

Lösningsmedelsbaserat
härdande fläckskyddsmedel
med våteffekt

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Skyddar ytor av icke polerad terrakotta,
och natursten.
• Skyddar ytor från fläckar och smuts.
Produkten är lämplig att använda i närheten
av kök, grillar och uppfarter för bilparkering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Ger en snygg våteffekt på ytor med grov
ytbehandling (antikbehandlad, blästrad,
flammad o.s.v.).
• Skyddar materialet mot vatten och olja.
• Lämpligt för applicering på bänk- och
bordsskivor av antikbehandlad marmor i
badrum och kök.

ECO PLUS

FÖRDELAR
• Fri från kolväteslösningsmedel: Ekologisk
behandling
• Kan appliceras endast 24-48 timmar efter
första rengöringen.
• Det räcker att applicera produkten i ett lager.
Gnugga in produkten tills all produkt har
absorberats.
• Ingen film skapas och produkten gulnar inte.
• Idealisk för att skydda bord, badrumsmöbler
och köksbänkar. Produkten har testats som
lämplig för kontakt med livsmedel.
• Efter endast 4 timmar kan du gå på golvet.
BRUKSANVISNING
Spädes ej: klart för användning.
Applicering:
•För natursten med slät yta:
Applicera produkten på rena och torra ytor
med en en pensel eller en trasa. Var noga
med att ta bort allt överskott som inte
absorberats med en trasa.
•För natursten med polerad yta: Applicera
produkten på rena och torra ytor med en
pensel eller trasa. Efter 10 min går man på
ytan med en trasa som är som är fuktad med
samma produkt för att jämna ut och ta bort
överskottsprodukt.
•För polerad granitkeramik.Utöver rekommendationen för polerad yta rekomenderas att
ta bort överskottsprodukten 4 timmar efter
applicering.
Observera!
• Testa först produkten på en liten yta.
• Applicera inte produkten om regn förutspås.

FÖRDELAR
• Vitaliseras materialet med en trevlig
”våteffekt”.
• Vattenbaserad: Mer ekologisk behandling och
betydligt kortare arbetstider eftersom
produkten kan appliceras på ytor med
restfuktighet.
• Hög beständighet mot både lätt och tung
trafik.
• Väderbeständig
• Underlättar efterföljande rengöring av behandlade ytor.
• Produkten förändrar inte terrakottans
frostbeständighet.
BRUKSANVISNING
Spädes ej: klart för användning.
Applicering:
Omskakas före användning. Applicera produkten på ett torrt och rent golv med en bred
pensel, fleeceduk eller rulle.
Applicera rikligt med produkten i fogarna. Efter
2-3 timmar, applicera ett andra lager med samma procedur. Vänta minst 12 timmar innan du
går över golvet.
Observera!
• På ytor med låg absorptionsförmåga (skiffer
Botticinomarmor, Carraramarmor)
rekommenderas att späda produkten med
vatten 1:1.
• Använd inte på polerade ytor
• Applicera inte produkten om regn väntas
inom 8 timmar.
• Produkten är ej lämplig för golv i våtzon.

FÖRDELAR
• Ger en våteffekt som ökar med antalet
applicerade lager.
• Godkänt för användning i kontakt med
livsmedel.
• Gulnar inte oavsett användningsmiljö och
ålder.
• Flagnar inte av.
BRUKSANVISNING
Spädes ej: Klart för användning.
Sörj för god ventilation.
Applicering:
1. Applicera ett jämnt och täckande lager
FilaWet med pensel.
2. Upprepa proceduren med samma
tillvägagångssätt efter ett dygn.
3. Mycket absorberande material kan kräva
ett tredje lager för att uppnå önskad
våteffekt.
Underhåll:
FilaCleaner-lösning. Applicera produkten
vartannat år på de ytor som utsätts mest för
väder och vind.
Observera!
1. Gå inte på golvet under torktiden. Vänta
ett dygn efter appliceringen av det sista
lagret.
2. Applicera aldrig på terrakottagolv eller
blanka ytor.
3. Använd Fila Dewax när appliceringen
Varning!
Brandfarlig vätska och ångor
Kan ge torr hud och hudsprickor vid upprepad
exponering. Förvaras oåtkomligt för barn.

konradssons kakel

Art nr. 1316
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Art nr. 1324

Art nr. 1311

FILASTONEPLUS

FUGAPROOF

FILAW68

Lösningsmedelsbaserat
fläckskyddsmedel

Skyddande smutsavstötande
fläckskyddsmedel för fogar

Fläckskyddsmedel för
terracotta och natursten

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Skyddar och tar fram originalfärgen hos
natursten med blank, polerad, obearbetad
och antikbehandlad yta.
• Tränger ned i materialet och skyddar mot
vatten- och oljefläckar.
• Lämpligt för fönsterbänkar, bänkskivor,
rosettfönster och utsmyckningar. Kan
användas såväl inom- som utomhus.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Motverkar fläckbildning.
• Underlättar smutsborttagning.
• Lämpligt för mosaikplattor.
• Håller fogen fräsch länge.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Impregnerar och skyddar absorberande
material såsom natursten med obearbetad
yta, terrakotta och betong mot oljebaserad
smuts.
• Minskar materialets absorption anmärkningsvärt utan att förändra utseendet.
• Lämpligt för golv såväl inom- som utomhus.

FÖRDELAR
• Ger en uppfräschning av färgen oavsett
ytbehandling.
• För användning såväl inom- som utomhus.
• Gulnar inte. UV-beständigt. Ger ett
långvarigt skydd.
• Extremt drygt.
• Eliminerar porigheten hos granit.
• Bildar ingen film på ytan.
• Godkänt för användning i kontakt med
livsmedel.
BRUKSANVISNING
Spädes ej: Klart för användning.
Sörj för god ventilation.
Applicering:
1. Applicera Fila StonePlus med pensel,
svamp eller annat lämpligt redskap.
Appliceringsytan ska vara torr och ren.
2. Bona med en svamp eller trasa, så
att produkten tränger in ordentligt i
materialet.Ta bort produktöverskottet.
3. Ytan kan beträdas redan efter 8 timmar.
4. Om du önskar en högre glans kan du
göra ytterligare appliceringar av produkten
med minst 8 timmars mellanrum.
Underhåll:
FilaCleaner-lösning.
Observera!
När naturstenen väl har behandlats med
Fila StonePlus går det inte att få tillbaka
dess ursprungliga utseende. Testa
produkten på en liten bit av ytan före
användning.
Varning!
Brandfarlig vätska och ångor
Kan ge torr hud och hudsprickor vid upprepad
exponering. Förvaras oåtkomligt för barn.

FÖRDELAR
• Färgar inte fogen.
• Dubbelverkande: Skyddar fogen och
underlättar vid rengöring.
• Luktfri.
• Mycket snabbtorkande.
• Vattenbaserad och mer miljövänlig
produkt.
• Praktisk pip som underlättar
appliceringen.
BRUKSANVISNING
Spädes ej: Klart för användning.
Applicering:
1. Applicera på fogen med hjälp av den
praktiska pipen.
2. Använd en liten pensel för att erhålla ett
jämnt lager.
3. Låt torka i några timmar. Ytan kan
därefter beträdas.
Eventuella produktrester på plattorna ska
tas bort omgående med hjälp av papper
eller en ren trasa.
Produkten kan appliceras direkt med en
liten pensel. Börja då med att hälla upp
produkten i en lämplig behållare.

FÖRDELAR
• Naturlig effekt: Förändrar inte utseendet.
• Vattenbaserat: Miljövänlig produkt som
minskar arbetstiden eftersom produkten kan
appliceras på ytor med kvarstående fukt.
• Bildar ingen film på ytan.
• Förändrar inte terrakottans
frostbeständighet.
BRUKSANVISNING
Spädes ej: klart för användning.
Applicering inomhus:
1. Applicera med pensel eller trasa på rengjort
golv. Eftersom produkten är vattenbaserad
kan den appliceras få dagar efter inledande
rengöring.
2. Vänta 2 timmar och applicera därefter två
lager av ett flytande bonvax som har valts
utifrån det utseende du vill uppnå.
Applicering utomhus:
Impregnering av en yta utomhus kräver två
lager. Använd inte bonvax efteråt.
Underhåll:
FilaCleaner-lösning.

Auktoriserad återförsäljare

WWW.KONRADSSONS.COM

