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detergentes 
Os detergentes Fila limpam todas as 
superfícies com a eficácia e a delicadeza 
necessárias. 

Eliminam resíduos de obra, eflorescências, 
oxidações, tratamentos antigos e qualquer 
tipo de manchas: gordurosas, orgânicas e 
de cor. 

São fáceis de usar, respeitosos  com o 
utente, delicados com os materiais e 
garantem sempre a máxima eficácia. 

Não a mais sujidade impossivél.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

DeterDek
DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO 

CERÁMICA E GRÉS 
ESMALTADO
GRÉS PORCELÂNICO
GRÉS RÚSTICO 
BARRO COZIDO 
PEDRA RESISTENTE 
AOS ÁCIDOS 

Diluição: diluir em água em proporção de até 
1:5.  Utilizar puro para eliminar manchas con-
cretas (óxido, riscos de metal) 

Aplicação: 
1. Espalhar o produto diluído sobre o pavi-
mento e deixar atuar durantes uns minutos 
2. Esfregar com uma esfregona, escova de 
piaçá, esfregão verde ou com máquina rotati-
va com disco adequado (castanho ou verde).  
3. Recolher os resíduos (o ideal será um 
aspirador de líquidos) e enxaguar com água 
abundante. 

 Não liberta vapores tóxicos e respeita o 
utilizador e o medio ambiente.  

 Não altera o aspeto e a cor dos materiais. 
 Não estraga os materiais, nem as juntas. 
 Não estraga os elementos de aluminio 
e aço inoxidável, não cria corrosão nas 
ferragens.

 Pode-se utilizar em barro cozido, grés 
rústico, grés porcelânico, cerâmica 
esmaltada e pedra resistente aos ácidos

 Tem múltiplas funções: segundo a dilu-
ição, desincrusta e limpa a fundo.

 Elimina a sujidade provocada pela 
colocação do material e, em geral, a 
sujidade de obra.  

 Elimina as eflorescências salinas dos 
materiais porosos.

 Elimina as incrustações do tipo cal-
cários dos pavimentos, revestimentos 
e sanitários. 

 Limpa a fundo os pavimentos exte-
riores.
 Desincrusta e limpa ao mesmo 
tempo, porque contém um grande 
número de tensioactivos

 Eficaz para eliminar as manchas de 
óxido e para eliminar os riscos de 
metais.

Alcuni acidi possono danneggiare le superfici, metalli e fughe. 
dETERdEk pulisce rispettando i materiali.

Com um litro de produto podem tratar-se:

Grés porcelânico e cerâmica esmaltada 1:5  20/40 m2

Barro cozido e grés rústico 1:5                  10/20 m2

Pedra natural 1:5                                         20/35 m2

O rendimento é orientativo
e entendem-se por cada aplicação. 

dILUÇÃO E RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. Plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. Plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

AdVERTÊNCIAS
Não usar Deterdek sobre materiais sensíveis aos 
ácidos (ex.: mármores polidos, pedras calcárias, 
terrazos e aglomerados polidos, mosaico hidráulico 
e em geral os derivados do cimento). Antes de 
aplicar o produto é aconselhável fazer um teste em 
uma pequena área da superfície para averiguar a 
resistência do material aos ácidos. Utilizar luvas de 
borracha no manuseamento do produto. 
TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C. O 
produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.
COMPOSIÇÃO
Contém: tensioactivo não iónico inf. 5%.
Outros componentes: perfume.

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Provoca queimaduras na pele
e lesões oculares graves.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-
lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do 
alcance das crianças. Usar luvas de protecção 
/ vestuário de protecção / protecção ocular / 
protecção facial. Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou 
um médico.
Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o 
conteúdo / recipiente em comforme as indicações 
administrativas. Contém: ÁCIDO FOSFÓRICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Odor: penetrante com perfume floral
densidade: 1,12 kg/litro
pH: (solução 10%): 1,5

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Atenção: 
Sempre que existirem zonas que não ficaram 
totalmente limpas, repetir a limpeza.

ACIDO COMUNE DETERDEk

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

DeTerDeK
(dil. 10%)

FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
1,6

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILABrIO
DETERGENTE UNIVERSAL 

CERÂMICA ESMALTADA
 LAMINADOS

 PLÁSTICOS
 E DE BORRACHA

VIDROS, ESPELHOS
 VINIL

Não se diluí: pronto para usar  

Aplicação
Pulverizar sobre a superfície mantendo 
a embalagem numa posição vertical a 
15 cm aprox. do ponto de aplicação.  
Limpar com um pano suave e seco.

 Não contém álcool nem amoníaco.
 Optimo poder desengordurante.  
 Não precisa enxaguar. 
 Secagem rápida.
 Não deixa riscos. 
 Não cria espuma. 
 Protege as superfícies delicadas sem 
estraga-las. 

 Perfume agradável. 

 Limpa todas as superfícies: revesti-
mentos, cerâmicas, azulejos, lami-
nados plásticos, aço inox, espelhos, 
vidros, etc. 

 Perfeito para as portas dos móveis de 
cozinha e casa de banho, móveis e 
laminados de escritório.  

 Perfeito para as bancadas de mármo-
re e granito polidos brilhantes. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Contém: tensioactivo aniónico inf. ao 5 %.

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e 
segurança porque o produto não é classificado 
como perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido transparente
Odor: de álcool    
densidade: 0,998 kg/l
pH: 10,7

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 500 ml com pulveriza-
dor á pressão ; caixas de 12 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaBrIo FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
10,7

pH
12,7

DO/LB 14 REV. 00 - 18/04/2013
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILACLeANer
DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO

 CERÁMICA E GRÉS 
ESMALTADO
 GRÉS PORCELÂNICO  
 GRÉS RÚSTICO 
 BARRO COZIDO
 MÁRMORE POLIDO
 PEDRA NATURAL
 CIMENTO
 MADEIRA
 MOSAICO HIDRÁULICO
 LAMINADOS PLÁSTICOS, 
LINÓLEO, BORRACHA, 
PVC

Diluição: de 1:30 até 1:200 segundo o 
tipo de limpeza.

Aplicação 
1. Para a manutenção diária: diluir uma 

tampa de FiLaClEANEr em 5 litros 
de água (25 ml em cada 5 litros), e 
passar a esfregona pelo pavimento. 
Não é necessário enxaguar. 

2. Para pavimentos muito sujos ou lim-
peza final de obra de materiais polidos: 
diluir 1:30 ÷ 1:50, limpar, recolher a 
sujidade e enxaguar com água.  

  Alto poder de limpeza pela sua elevada 
concentração de tensioactivos

  Não produz “efeito véu”, embaciado já 
que não deixa resíduos. 

  Em elevadas diluições (1:200) não é 
necessário enxaguar já que não deixa 
resíduos.

  Muito concentrado, pode se utilizar em 
várias diluições.

  Altamente biodegradável, ideal para a 
manutenção de todas as superfícies 
enceradas.

  Pode-se utilizar com uma máquina lava  
seca em diluições elevadas (de 1:200).

  Ideal para os laminados.

  Limpa delicadamente todos os pavi-
mentos e revestimentos. 

  Respeita as superfícies mais delica-
das e também as tratadas com cera. 

  Ideal para a lavagem após a colo-
cação dos pavimentos de pedra 
natural, com acabamento polido 
brilhante e sensíveis aos detergentes 
fortes (ex. mármore polido).

Com um litro de produto podem tratar-se:

Manutenção        1:200   1500 m2

Limpeza final de obra
pedra polida                   1:30      50 m2

O rendimento é orientativo
e entendem-se por cada aplicação. 

dILUÇÃO E RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. Plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades. 
Emb. Plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Contém: tensioactivo aniónico inf. 5 %, tensioactivo 
não iónico sup. 5% mas inf. 15%.
Outros componentes: benzisothiazolinone, perfume, 
citral, limoneno

ETIQUETAdO
Advertências: Atenção

Indicações de perigo:
Provoca irritação ocular grave.

Frases de segurança:
Lavaras mãos cuidadosamente após manuseamen-
to. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção 
/ protecção ocular / protecção facial. SE ENTRAR 
EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cui-
dadosamente com água durante vários minutos. Se 
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for pos-
sível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular 
persista: consulte um médico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Odor: limão
Cor: de cor amarelada
densidade: 1,005 kg/litro
pH: 7,2 (solução 10% em água potável)

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Advertências: 
Não utilizar FiLaClEANEr em pavimentos têx-
teis.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
12,7

DO/LB 14 REV. 00 - 18/04/2013
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILACr10
LIMPADOR DE RESIDUOS EPOXI

 GRÉS PORCELÂNICO
 CERÂMICA ESMALTADA
 MOSAICO VIDRADO 

  Ideal em revestimentos pela sua den-
sidade. 

  Eficaz também em caso de resíduos 
consistentes e endurecidos. 

  Respeita o material e as juntas, sem 
alterar o seu aspeto e a sua cor.  

  É um detergente de base aquosa.
  É fácil de aplicar 
  Agradável perfume de amêndoa.  

  Elimina os resíduos, manchas e 
vestígios de juntas epoxi ou de base 
resina. 

 Ideal para material sem absorção 
como grés porcelânico, cerâmica 
esmaltada e mosaico vidrado (gre-
site). 

Com um litro de produto podem tratar-se:

                                           2-4 m2

O rendimento é orientativo (de acordo com a quanti-
dade de resíduo e a sua consistência)

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. Plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades. 

AdVERTÊNCIAS
• Não aplicar em material com absorção. Não apli-
car em superfícies de metacrilato e madeira. Sobre 
as superfícies metálicas, deve averiguar com um 
teste prévio a resistência ao produto.  

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Contém: sabão superior a  5% más inferior a 15%
Outros componentes: perfume

ETIQUETAdO
 Indicações de perigo:
Provoca queimaduras na pele
e lesões oculares graves.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-
lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do 
alcance das crianças. Usar luvas de protecção 
/ vestuário de protecção / protecção ocular / 
protecção facial. Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou 
um médico. Armazenar em local fechado à chave. 
Eliminar o conteúdo / recipiente em comforme as 
indicações administrativas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido viscoso
Cor: amarelo 
Odor: perfume de amêndoa  
densidade: 1,010 kg/litro
pH: 12,7

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Pronto a usar: não se deve diluir

Aplicação 
agitar a embalagem antes de usar.
Esperar o completo secado da junta 
antes de aplicar o produto. 
Espalhar o FiLaCr10 sobre toda a 
superfície insistindo nos resíduos mais 
incrustados. 
Deixar atuar durante 30 minutos 
Esfregar com um esfregão vermelho ou 
verde segundo o material e as consistên-
cias do resíduo. Em pavimentos pode-se 
usar uma máquina rotativa com disco 
adequado e aspirar.
Enxaguar com água 
Repetir a operação se necessário. 

Atenção: 
antes de aplicar o produto é aconselhável 
fazer um teste numa pequena área da super-
fície para averiguar a resistência do material 
e determinar o tempo de espera ideal para 
a limpeza.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaCr10

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILADek
DESINCRUSTANTE ÁCIDO FORTE 

Diluição: diluir em água em proporção de 
até 1:5.  Utilizar puro para eliminar man-
chas concretas (óxido, riscos de metal).  
Aplicação: 
1. Espalhar o produto diluído sobre o pavi-
mento e deixar atuar durantes uns minutos 
2. Esfregar com uma esfregona, escova 
de piaçá, esfregão verde ou com máquina 
rotativa com disco adequado (castanho 
ou verde).  
3. Recolher os resíduos (o ideal será um 
aspirador de líquidos) e enxaguar com 
água abundante. 
Atenção: Sempre que existirem zonas 
que não ficaram totalmente limpas, repetir 
a limpeza.
Atenção:  
Não usar DEtErDEk sobre materiais sen-
síveis aos ácidos (ex.: mármores polidos, 
pedras calcárias, terrazos e aglomerados 
polidos, mosaico hidráulico e em geral os 
derivados do cimento). antes de aplicar o 
produto é aconselhável fazer um teste em 
uma pequena área da superfície para ave-
riguar a resistência do material aos ácidos. 

 Não liberta vapores tóxicos e respeita 
o utilizador e o medio ambiente.  

 Não altera o aspeto e a cor dos mate-
riais. 

 Não estraga os materiais, nem as 
juntas. 

 Não estraga os elementos de alumi-
nio e aço inoxidável, não cria corro-
são nas ferragens.

 Tem múltiplas funções: segundo a 
diluição, desincrusta e limpa a fundo.

 Elimina residuos de cimento, 
cimento-cola, junta e estuque de 
superfícies resistentes aos ácidos. 

 Elimina as incrustações do tipo cal-
cários dos pavimentos, revestimen-
tos e sanitários.

 Elimina a sujidade provocada pela 
colocação do material e, em geral, 
a sujidade de obra.  

 Elimina as eflorescências salinas 
dos materiais porosos.

 Limpa a fundo os pavimentos exte-
riores.

 CERÁMICA E GRÉS 
ESMALTADO
 GRÉS PORCELÂNICO 
GRÉS RÚSTICO 
 BARRO COZIDO 
 PEDRA RESISTENTE 
AOS ÁCIDOS 

Embalagens
Emb. Plástico de 10 litros. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Ácidos inorgânicos diluidos em água.

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Provoca queimaduras na pele e 
lesões oculares graves.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-
lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do 
alcance das crianças. Usar luvas de protecção 
/ vestuário de protecção / protecção ocular / 
protecção facial. Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou 
um médico. Armazenar em local fechado à chave. 
Eliminar o conteúdo / recipiente em comforme 
as indicações administrativas. Contém: ÁCIDO 
FOSFÓRICO.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspeto: líquido
Odor: pungente
Cor: transparente
densidade: 1,176 kg/litro
pH: 1.2 (solução 10% em água)

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

diluido 1:5                          30 m2

diluido 1:10                        40 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação.” 

RENdIMENTO 

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaDeK
(dil. 10%)

FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
1,2

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILADeWAX
DECAPANTE DE PROTECTORES QUE CRIEM PELICULA DE BASE SOLVENTE

 CERÁMICA E GRÉS 
ESMALTADO
 GRÉS PORCELÂNICO 
GRÉS RÚSTICO  
BARRO COZIDO
 PEDRA NATURAL

 NÃO POLIDA
CIMENTO

Diluição: não se diluí, pronto para a 
usar.

Aplicação: 
1. Verter o produto diretamente sobre a 

superfície a decapar.
2. Deixar atuar durante 15/30 segundos.
3. Esfregar energicamente com um 

esfregão abrasivo ou com um disco 
abrasivo, insistindo até a eliminação 
da pelicula. Se necessário, repetir a 
operação.

4. Recolher bem os resíduos com pano, 
esfregona, ou papel absorvente. 

Atenção: 
Não enxaguar com água!  

 Solvente forte: atua rapidamente. Restaura os velhos pavimentos 
eliminando antigos tratamentos de 
base de solvente. 

 Elimina incorretas aplicações de 
protectores de base solvente com 
acabamento superficial que criem 
pelicula ou quando se precise uma 
completa limpeza a fundo.

 Elimina velhos tratamentos a base 
de ceras em pasta.

 Desengordura os pavimentos trata-
dos com óleo de linhaça.

Com um litro de produto podem tratar-se:

Puro                                       5 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação. ” 

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.  
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• FILAdEWAX é um produto inflamável. Aconselha-
se não aspirar o produto com aspirador de líquidos. 
A utilização da máquina rotativa é possível só quan-
do esta perfeitamente em condições de trabalhar. 

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Mistura de solventes hidrocarbureto aromáticos.

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis.
Pode ser mortal por ingestão e 
penetração nas vias respiratórias. 
Pode provocar irritação das vias 
respiratórias. 
Pode provocar sonolência ou 
vertigens. Tóxico para os orga-
nismos aquáticos com efeitos 
duradouros. Pode provocar pele 
seca ou gretada, por exposição 
repetida.
Recomendações de prudência:
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embala-
gem ou o rótulo. Manter afastado do calor / faísca / chama aber-
ta / superfícies quentes. Não fumar. Usar luvas de protecção / 
vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. EM 
CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Eliminar o con-

teúdo / recipiente em comforme as indicações administrativas.
Contém: NAFTA SOLVENTE (PETRÓLEO), AROMÁTICA 
LEVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: transparente
Odor: perfume de solvente aromático
densidade: 0,87 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: > 40°C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos 
mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e compro-
vações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais 
como: estado da superfície antes do tratamento, características e 
acabamento do material não especificados, condições ambientais, 
profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar 
um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume 
nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAHOBBY
DESENGORDURANTE UNIVERSAL 

 CERÂMICA ESMALTADA
 MADEIRA LACADA 
 LAMINADOS PLÁSTICOS, 
BORRACHA E METAL

Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação: 
Pulverizar sobre a superfície mantendo 
a embalagem numa posição vertical a 
15 cm aprox. do ponto de aplicação.  
Deixar atuar uns minutos e passar um 
pano seco.

  Acão rápida. 
  Respeita a pele porque não contém 
soda cáustica.

  Não tem indicações de perigo. 
  É muito prático e fácil de utilizar. 
  Não contem solventes que possam 
estragar as superfícies pintadas. 

  Tem um perfume muito agradável. 
  Universal: cerâmicas, azulejos, plásti-
cos, metais, madeira lacada.  

  Limpa e desengorda qualquer tipo de 
sujidade, especialmente a gordurosa.   

  Ideal para elementos de cozinha: 
azulejos, bancadas, fornos, barbe-
cues.

  Perfeito em garagens: ferramentas, 
peças de carros, motos, bicicletas, 
etc. 

  Ideal para limpar vidros de recupera-
dores. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Contém: tensioactivo aniónico inf. ao 5 %; tensio-
activos não iónico inf. ao 5%, sabão inf. ao 5%, 
fosfatos inf. ao 5%. Outros componentes: perfume, 
linalcool, limoneno, coumarin.  

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: amarelado transparente
Odor: fresco    
densidade: 1,023 kg/l
pH: 10,3

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 500 ml com pulveriza-
dor a pressão ; caixas de 12 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilahoBBY FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
10,3

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAMArBLe reStOrer
kIT PARA ELIMINAR ATAQUES E MANCHAS ÁCIDAS E RECUPERAR  
O BRILHO DE PEQUENAS SUPERFICIES DE MÁRMORE POLIDO

 MÁRMORE POLIDO
 AGLOMERADO DE 
MÁRMORE E CIMENTO 
POLIDO

Utiliza-se
Em mármores polidos, pedras calcári-
as polidas, aglomerados de mármore 
cimento polidos e mármore resina co, 
acabamento brilhante.  
Não se deve utilizar
Em granitos, terrazos quartzo-resina, 
pedras naturais resistentes aos ácidos. 
Atenção: 
alguns tipos de mármore, resistentes aos 
ácidos pela sua própria natureza, como o 
Verde alpi, não podem ser polidos com 
este sistema. 

  Para a recuperação de pequenas 
superfícies de mármore, travertino, 
pedra calcária e terrazo polidos, 
agredidas por substâncias ácidas ou 
agentes atmosféricos.

  É ideal para recuperar bancadas 
de casas de banho ou de cozinhas, 
mesas, degraus soleiras  e sacadas. 

  Elimina também o opaco causado 
pelo desgaste e remove as pequenas 
manchas localizadas nos pavimentos 
polidos.   

 Fila MarbleOne: pad metalico amarelo 
 Fila MarbleTwo: pad resinado branco
 Fila Marble Three: pad resinado azul
 Fila MarbleSponge: esponja branca 
abrilhantadora 

 Fila MarbleShine: recuperador
 do brilho – 200 ml.

 Formula Marmo: creme de limpeza e 
nutritivo – 250 ml. 

 Luvas 

PARA QUE SERVE O kIT CONTÉM MARBLERESTORER

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Mistura de ceras naturais, pós abrasivos e ácidos 
orgânicos.  

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Provoca queimaduras na pele e 
lesões oculares graves.
Recomendações de prudência:
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das 
crianças. Usar luvas de protecção / vestuário de pro-
tecção / protecção ocular / protecção facial. Contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. Armazenar em local 
fechado à chave. Eliminar o conteúdo / recipiente em 
comforme as indicações administrativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: de cor amarela
Odor: característico a cera natural
densidade: 1,125 kg/litro
pH: 1

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

FILA MARBLESHINE

Embalagens
caixas de 4 unidades. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAMAX
DECAPANTE DE BASE SOLVENTE 

 CERÁMICA E GRÉS 
ESMALTADO
 GRÉS PORCELÂNICO
 GRÉS RÚSTICO
 BARRO COZIDO
 PEDRA NATURAL NÃO 
POLIDO
 CIMENTO 

Dilução: de 1:1 até 1:5 segundo a
sujidade a remover.  

Aplicação: 
1. Decapagem:
- Diluir em água numa proporção de 1:3 

(1:1 no caso de tratamentos antigos e 
resistentes) e aplicar sobre a superfície. 

- Deixar atuar uns minutos e esfregar com 
um esfregão ou uma  máquina rotativa 
com pad verde. 

- Recolher os resíduos com um aspirador 
de líquidos. 

- Enxaguar bem no final. 
2. limpeza forte:
- Diluir em água numa proporção de 1:5 

e aplicar na superfície. 
- Deixar atuar uns minutos, esfregar com 

um esfregão ou uma máquina rotativa e 
pad verde. 

- Recolher os resíduos e enxaguar bem 
no final. 

Em revestimentos,  aplicar com trincha e 
utilizar uma máquina de água-pressão. 

Atenção: 
Não utilizar em superfícies de resina (linoleum, 
borracha, PVC) nem em superfícies de madeira, 
metacrilato e mármore polido. 

 Pode-se utilizar com máquina rotativa 
porque não representa risco de infla-
mavilidade. 

 Optimo como desengordurante 
enérgico para pavimentos com muita 
sujidade acumulada. 

  Elimina tratamentos antigos quando 
não se conhece sua naturaleza em 
barro cozido e pedra natural não polido. 

  Ideal como desengordurante forte 
para pavimentos com um grau eleva-
do de sujidade orgânica. 

  Ideal para eliminar sujidade de polu-
ição atmosferica em revestimentos.

Com um litro de produto podem tratar-se:

diluido 1:5                           20 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação.” 

RENdIMENTO  

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 
• A utilização da máquina rotativa é possível só 
quando esta perfeitamente em condições de tra-
balhar.   

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C. 
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 
30º C.

COMPOSIÇÃO
Contém: sabão entre 5% e 15%, perfumes, 
Limonene, Linalool. 

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves. Nocivo para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros. Pode 
provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
Recomendações de prudência:
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe 
a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance 
das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. 
Usar luvas de protecção / vestuário de protecção 
/ protecção ocular / protecção facial. Contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico.  E l iminar  o 
conteúdo / recipiente em comforme as indicações 
administrativas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: amarelada
Odor: tipico di solvente
densidade: 0,997 kg/l
pH: 12,8
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos 
mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e compro-
vações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais 
como: estado da superfície antes do tratamento, características e 
acabamento do material não especificados, condições ambientais, 
profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar 
um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume 
nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaMaXFilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
12,8

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILANOALGAe
DETERGENTE ANTIVERDETE

 PINTURA DE PAREDES
 CIMENTO E JUNTAS
 CERÁMICA E GRÉS 
ESMALTADO
 GRÉS PORCELÂNICO 
 GRÉS RÚSTICO 
 BARRO COZIDO 
 PEDRA NATURAL 

Pronto para usar: não se diluí.
Aplicação: 
1. Pulverizar o produto sobre a super-

fície a limpar. Usar o metodo airless 
para grandes áreas. O produto 
pode-se aplicar com uma trincha. 
FiLaNOAlGAE é de acção rápida e 
elimina pouco a pouco o verdete acu-
mulado. 

2. Para a perfeita limpeza debe-se 
esperar 2 ou 3 dias segundo as incru-
stações 

3. Com superfície limpa, enxaguar com 
água ou esperar a primeira chuva. 

 O produto residuo, penetrado no 
material, segue atuando evitando o 
reaparecimento do verdete. 

Atenção: 
Depois da limpeza aconselha-se aplicar uma 
proteção hidrorepelente segundo o material 
(FiLaES82, HyDrOrEP ou FiLaHP98).

  Embalagem práctica para sua utili-
zacão.  

  Perfeito para superfícies verticais e 
orizontais. 

  Acção duradora. 
  Optimo em varias superfícies: tectos, 
pavimentos, revestimentos e escade-
rias de barro, grés rústico, tijolo face 
á vista, pedra natural e cimento. 

  Ideal para exteriores: é suficiente 
pulverizar e deixar actuardurante uns 
días. 

  Não é necessário enxaguar. 
  Disponível em embalagem de 5 litros 
para o tratamento de grandes áreas.  

  Elimina algas, musgo, verdete e 
likens de pavimentos e revestimentos 
exteriores de tijolo face á vista, pedra 
natural, barro cozido, grés rústico, 
cimento, etc. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

                                     10/20 m2

“Le rese sono indicative e si intendono per mano” 

RENdIMENTO 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 
• O produto pode estragar a vegetação, evitar
 o contacto. 

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C. 
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 
30º C

CONTEM 
Tensioactivos cationicos inf. 5%.

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido transparente  
Cor: incolore
Odor: lieve, caratteristico
densidade: 1,000 kg/l
pH: 7,4

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 500 ml com pulverizador
a pressão ; caixas de 12 unidades.
Emb. Plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilanoalGae FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
7,4

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILANOPAINt StAr
REMOVEDOR DE GRAFITIS 

 CERÁMICA E GRÉS 
ESMALTADO
 GRÉS PORCELÂNICO
 GRÉS RÚSTICO
 BARRO COZIDO 
 PEDRA NATURAL
 CIMENTO 
 TIJOLO FACE Á VISTA 

Não se diluí: está pronto a usar.

Aplicação: 
1. aplicar o produto diretamente sobre 

a parede com uma trincha ou com 
um pulverizador de pressão (sistema 
airless).  

2. Deixar atuar durante 5 minutos
3. Esfregar com um esfregão verde 
4. Enxaguar com água. Para obter um 

resultado excelente é aconselhável 
enxaguar com uma máquina de pres-
são.

Repetir a aplicação do produto se 
necessário. 

 Ideal em materiais delicados como 
mármore ou granito polido porque 
não estraga o polido. 

 Fácil de usar, espalhar o produto e 
esperar uns minutos.  

 Pronto para usar: não é necessário 
diluir.

 Não é corrosivo.

 Elimina as pinturas de grafitis em 
spray (acrílicos, alquídicos e nitro-
sintéticos)  das paredes tratadas e 
não tratadas: tem um resultado par-
ticularmente eficaz sobre superfícies 
rugosas ou porosas (cimento, tijolos 
face á vista, pedra natural..) e sobre 
superfícies polidas (mármore, granito, 
travertino). 

 Limpa e desengorda a fundo.
 Limpa as paredes exteriores da con-
taminação e do pó.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Contém: tensioactivo não iónico inf. 5%.

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Provoca lesões oculares graves.
Pode provocar sonolência ou vertigens. 
Recomendações de prudência:
Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Usar luvas de protecção / vestuário de 
protecção / protecção ocular / protecção 
facial. Contacte imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
Armazenar em local bem ventilado. Manter o reci-
piente bem fechado. Eliminar o conteúdo / recipien-
te em comforme as indicações administrativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspetto: líquido 
Cor: amarelado
Odor: forte
densidade: 1,023 kg/litro
pH: 5,5

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

Fila
noPaInT STar

FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
5,5

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILANOSPOt
TIRA MANCHAS DE GORDURA EM SPRAY 

 BARRO COZIDO
 GRÉS RÚSTICO 
 PEDRA NATURAL 
 TERRAZO  
 GRANITO 
MÁRMORE

 ENVELHECIDO  
 MOSAICO HIDRÁULICO 
 CIMENTO  

Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação: 
1. Pulverizar o produto sobre a man-

cha, mantendo o embalagem na 
vertical, inclinada 45°, a 15 cm do 
ponto de aplicação. 

2. Deixar secar durante alguns minu-
tos. Vai formar-se pó branco, fino 
que puxará toda a sujidade gordu-
rosa, diluída por um componente 
volátil do produto. 

3. Eliminar o pó branco com um pano 
ou uma escova. 

4. Passar uma esponja húmida para 
eliminar os restos que ficaram na 
superfície. 

Se permanecerem vestígios, repetir a 
aplicação.

Atenção: 
Se o pavimento que se quer limpar tiver sido 
tratado anteriormente com cera, eliminar o 
tratamento em  toda a peça depois da limpeza 
e voltar a fazer novo tratamento em seguida. 
a sua eficácia é máxima se a mancha for 
recente (algumas semanas) ou se a superfície 
tiver sido anteriormente tratada; quanto mais 
antiga é a mancha, menor é a eficácia da 
remoção.    

  Fácil de usar: pulverizar sobre a man-
cha e passar um pano ou escovar

  Muito eficaz sobre barro cozido e 
grés rústico não tratados ou tratados 
com impermeabilizante de pene-
tração. 

  Não deixa vestígios se a mancha for 
recente

  Perfeito também sobre pedra natural 
com acabamento rústico, pedra artifi-
cial e cimento. 

  Elimina as manchas de gordura e 
substâncias oleosas das superfícies 
de materiais cerâmicos absorventes 
(barro cozido, grés rústico, pedra 
natural, cimento, mosaico hidráulico..).  

Embalagens
Emb. metal de 250 ml.: caixas de 12 unidades.

AdVERTENCIAS
• Manter fora do alcance das crianças
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Solventes orgânicos (hidrocarbonetos alifáticos, 
ésteres, glicólicos), sílica e perfume.

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. 
Pode ser mortal por ingestão 
e penetração nas vias respi-
ratórias. Pode provocar pele 
seca ou gretada, por exposição 
repetida.
Recomendações de prudência:
Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter 
fora do alcance das crianças. Manter afastado 
do calor / faísca / chama aberta / superfícies 
quentes. Não fumar. Usar luvas de protecção / vestuário 
de protecção / protecção ocular / protecção facial. EM 
CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico. Eliminar o conteúdo / recipiente em comforme 
as indicações administrativas.
Contém: NAFTA(PETROLEO), FRACÇÃO PESADA DE 

HYDROTREATING IDROCARBURO ALIFATICO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: centeúdo a pressão 
Odor: suave
Temperatura de inflamabilidade do propulsor:
inferior a 35 C

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAPArQUet Net
DETERGENTE PARA MADEIRA

 MADEIRA 
 PARQUET LAMINADO

Pronto para usar: não se diluí.

Aplicação: 
Pulverizar o produto sobre um pano 
limpo e húmido e passar sobre a super-
fície que deseja-se limpar. O produto 
seca rapidamente sem necessidade de 
enxaguar.   

  Ótimo poder desengordurante.  
  Não precisa enxaguar. 
  Secagem rápida
  Não deixa riscos. 
  Não cria espuma. 
  Limpa sem estragar o material.  

  Limpa a fundo os pavimentos de 
soalho envernizado, laminado e trata-
dos com cera ou óleos. 

  Limpa todas as superfícies de madei-
ra da casa: mesas, portas, moveis… 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.  
• O produto não foi classificado como
 perigoso segundo o regulamento vigent.

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Contém: tensioactivo aniónico inf. ao 5 %. Outros 
componentes: perfume, hydroxycitronellal, benzyl 
benzoate, limoneno, linalool 

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: liquido
Cor: transparente
Odor: fresco    
densidade: 1,000 kg/l
pH: 10,5

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Plástico de 500 ml com pulveriza-
dor á pressão ; caixas de 12 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaParQUeT 
neT

FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
10,7

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAPHZerO
DESINCRUSTANTE ÁCIDO VISCOSO

 CERÁMICA E GRÉS 
ESMALTADO 
 GRÉS PORCELÂNICO   
GRÉS RÚSTICO
BARRO COZIDO 
TIJOLO FACE Á VISTA
PEDRA RESISTENTE

 AOS ÁCIDOS

Dilução: diluir em água em proporção de até 
1:5. Pode-se utilizar puro em paredes apro-
veitando sua densidade. 
Aplicação: 
1. Espalhar o produto diluído no pavimento e 

deixar-se atuar durantes uns minutos 
2. Esfregar com uma esfregona, escova de 

piaçá, esfregão verde ou com máquina 
rotativa com disco adequado (castanho ou 
verde).  

3. Recolher os resíduos (o ideal é um aspi-
rador de líquidos) e enxaguar com água 
abundante. 

Em paredes verticais deve utilizar-se puro, 
deixar atuar uns minutos, esfregar com 
esfregão e enxaguar com água no final. 

 Não liberta vapores tóxicos e respeita 
o utilizador e o meio ambiente.  

 Contém componentes de ação higie-
nizante.  

 Não estraga os materiais nem as 
juntas. 

 Apresenta-se denso, portanto é ideal 
em paredes verticais. 

 Desincrusta e limpa ao mesmo tempo 
porque contém uma elevada concen-
tração de elementos tensioactivos.

 Elimina a sujidade provocada pela 
colocação do material e, em geral, a 
sujidade de obra.  

 Elimina as eflorescências salinas dos 
materiais porosos.

 Elimina sujidade intensa em materiais 
muito porosos.

 Ideal em revestimentos verticais pela 
sua densidade.   

Atenção: 
Sempre que existirem zonas que não ficaram 
totalmente limpas, repetir a limpeza.

Com um litro de produto podem tratar-se:

 Barro cozido 1:5              20 m2

  Grés porcelânico  1:5      40 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação. ” 

dILUÇÃO E RENdIMENTO

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Contém: tensioactivo não iónico inf. 5%, tensioacti-
vos catiónicos inf. 5%. 
Outros componentes: perfume

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Provoca queimaduras na pele e 
lesões oculares graves.
Recomendações de prudência:
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das 
crianças. Usar luvas de protecção / vestuário de pro-
tecção / protecção ocular / protecção facial. Contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. Armazenar em local 
fechado à chave. Eliminar o conteúdo / recipiente em 
comforme as indicações administrativas. Contém: 
ÁCIDO FOSFÓRICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: incolor ligeiramente beige
Odor: penetrante 
densidade: 1,115 kg/litro
pH: 1,0 (solução 10%)

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. Plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAPS87
DETERGENTE DESENGORDURANTE, DECAPANTE, TIRAMANCHAS 

Atenção: 
1. Não utilizar em mármore polido/brilhante
2. Não utilizar em madeira. 
3. Não utilizar em banheiras de metacrilatos.
antes de aplicar o produto recomenda-se 
verificar a sua reação sobre uma pequena 
área de superfície.   

 CERÁMICA E GRÉS 
ESMALTADO 
 GRÉS PORCELÂNICO 
 GRÉS RÚSTICO
 BARRO COZIDO
 PEDRA NÃO POLIDA
 PEDRA ARTIFICIAL  
 CIMENTO
 MOSAICO HIDRÁULICO
 LINÓLEO, PVC 

Diluição: em função do uso
Para limpar sujidade intensa ou desen-
gordurar: : diluir FiLaPS87 em água em pro-
porção de 1:10 até 1:20; para sujidade mais 
intensa ou para desengordurar, diluir em pro-
porção 1:5.  aplicar a solução sobre a super-
fície, deixar atuar uns 4-5 minutos e esfregar 
com uma esfregona ou máquina rotativa. 
Recolher os resíduos com um pano ou aspi-
rador de líquidos. Enxaguar bem no final. 
Para eliminar manchas orgânicas do grés 
porcelânico: aplicar o produto puro sobre 
na mancha e em toda a peça. Deixar atuar 
durante uns 30 minutos ou, se necessário, até 
estar completamente seco. Retirar e enxaguar 
com água. Repetir a operação se necessário.
Para decapar ceras antigas: Diluir em 
água na proporção de 1:5, aplicar e deixar 
atuar durante 10 minutos. Esfregar com um 
esfregão abrasivo ou máquina rotativa, retirar 
os resíduos com um aspirador de líquidos e 
enxaguar bem no final. 

 Um produto, três funções: para lim-
par, tirar as manchas e decapar.

 Elimina as manchas orgânicas impos-
síveis do grés porcelânico.

 Muito fácil de utilizar. 
 Não liberta vapores tóxicos, respei-
tando o utilizador e o meio ambiente. 

  Limpa e desengorda pavimentos muito 
sujos de grés porcelânico, cerâmica 
esmaltada, pedra natural não polida, 
pedra artificial, barro cozido, grés rústi-
co, mosaico hidráulico e cimento.

  Elimina manchas orgânicas (comidas, 
bebidas, gorduras, etc.) em grés porce-
lânico. 

  Ideal para a limpeza final de obra de 
superfícies de mosaico hidráulico e 
derivados do cimento

  Elimina gotas de pintura plástica da 
cerâmica esmaltada e grés porcelânico. 

  Decapa antigas camadas de ceras 
naturais, metalizadas, autobrilhantes, 
etc. 

  Elimina resíduos suaves de rejuntamen-
to epoxi ou em base resina. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

 Manutenção  1:20             200 m2

 decapado  1:5                 20 m2

 Limpeza inicial pedra 1:5   30 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

dILUÇÃO E RENdIMENTO

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Contém: EDTA e sais inf. 5%. Sabão sup. 5% mas 
inf. 15%.
Outros componentes: perfume, linalool, limoneno

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Provoca queimaduras na
pele e lesões oculares graves.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das 
crianças. Usar luvas de protecção / vestuário de pro-
tecção / protecção ocular / protecção facial. Contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. Armazenar em local 
fechado à chave. Eliminar o conteúdo / recipiente em 
comforme as indicações administrativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: amarelado
Odor: a pinho
densidade: 1,010 kg/litro
pH: 12,7 

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. Plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAreFreSH
DETERGENTE PROTECTOR PARA TAMPOS

 PEDRA NATURAL
 POLIDA 

 PEDRA NATURAL
 NÃO POLIDA

 CERÁMICAS
 ABSORVENTES 

Pronto para usar: não se diluí.

Aplicação
Pulverizar FiLarEFrESH sobre a 
superfície e massajar com um pano 
suave e seco até secar por completo. 
Não enxaguar.

  Produto neutro indicado para 
superfícies em pedra natural mais 
delicadas. 

  Utilizar diariamente limpa e reforça o 
tratamento antimancha. 

  Fácil de utilizar.
  Não necessíta enxaguar. 
  Seca rápido. 
  Perfume agradável.
  Certificado para o contacto com os 
alimentos.

 Limpa as superfícies em pedra natural 
tratada com impermeabilizantes. 

 Renova e mantem a proteção anti-
mancha ao longo do tempo. 

 Ideal para a manutenção díaria de 
tampos de cozinha e banho, mesas, 
soleiras, etc. 

 Pode utilizar-se tambem em cerá-
micas com absorção previamente 
impermeabilizados. 

 Indicados tambem em mármore-
resina ou quartzo-resina. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C. 
Aplicar com temperatura do material entre 10º e 30º C

CONTEM
Tensioactivos anionicos inf. 5%. 
Outros componentes: perfumes, Hexyl, 
Cinnalmaldehyde, Limonene. 

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: lattiginoso
Odor: agrumato
densidade: 0.996 kg/litro
pH: 7,0 

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagems 
Emb. plástico de 500 ml com pulverizador
a pressão; caixas 12 unidades. 

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

FilareFreSh

pH
7

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILASOLV
DECAPANTE DE BASE SOLVENTE 

 CERÁMICA ESMALTADA
 GRÉS PORCELÂNICO
GRÉS RÚSTICO 
 BARRO COZIDO
 PEDRA NATURAL  
 MADEIRA

Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação 
Para eliminar antigas camadas de 
ceras com base solvente
Verter o produto num pano até ficar 
bem embebido, espalhar pela superfície 
esfregando e virando-o para não voltar a 
espalhar a cera decapada. 
Nos casos mais difíceis (capas de cera 
antiga, manchas persistentes ou incru-
stações), aconselha-se a deixar atuar o 
produto uns minutos e esfregar direta-
mente com um esfregão. 
Para recuperar o tratamento, aplicar 
uma demão das ceras usadas para o 
tratamento e o acabamento. 
Para eliminar resíduos de impermeabili-
zantes em porcelânico, mármore, grani-
to e pedra natural: verter o produto num 
pano ou papel absorvente e esfregar a 
superfície tratada até recuperar o aspeto 
original mudando de vez em quando o 
pano (ou o papel absorvente) 

 Solvente sem aromas: não depreende 
maus cheiros.

 Um produto, vários fins. 
 Eficaz também para eliminar resíduos 
de fita adesiva, gotas de cera de vela 
e resinas de árvores.   

 Elimina os tratamentos antigos tradi-
cionais de cera em base solvente (ex. 
ceras em pasta...) das superfícies de 
barro cozido, mármore e madeira. 

 Desengordura pavimentos tratados 
com óleo de linhaça. 

 Uniformiza os pavimentos que por 
uma excessiva ou incorreta aplicação 
de ceras em pasta, apresentam uma 
superfície com marcas, excessos ou 
zonas opacas. 

 Elimina os resíduos de produtos 
impermeabilizantes do grés porce-
lânico, mármore, granito e pedra 
natural.

Com um litro de produto podem tratar-se:

 Para decapar                       5 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

dILUÇÃO E RENdIMENTO

Embalagens
Emb. metal de 1 litro: caixas de 12 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 
• FILASOLV é um produto inflamável. Não utilizar 
com disco mecânico nem aspirador de líquidos

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Mistura equilibrada de solventes orgânicos (hidro-
carbureto desodorizado e  éteres de glicois) não 
solúveis em água. 

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode 
ser mortal por ingestão e penetração 
nas vias respiratórias. Pode provocar pele 
seca ou gretada, por exposição repetida.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médi-
co, mostre-lhe a embalagem ou o rótu-
lo.  Manter fora do alcance das crianças. 
Manter afastado do calor / faísca / chama 
aberta / superfícies quentes. Não fumar. Usar luvas 
de protecção / vestuário de protecção / protecção ocu-
lar / protecção facial. EM CASO DE INGESTÃO: con-
tacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. Eliminar o conteúdo / 
recipiente em comforme as indicações administrativas.

Contém: NAFTA(PETROLEO), FRACÇÃO PESADA DE 
HYDROTREATING.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: transparente
Odor: ligeiro a solvente
densidade: 0,78 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40°C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos 
mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e compro-
vações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais 
como: estado da superfície antes do tratamento, características e 
acabamento do material não especificados, condições ambientais, 
profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar 
um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume 
nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação: 
1. agitar a embalagem antes de usar. 

aplicar puro diretamente sobre a 
mancha que se quer eliminar

2. Deixar atuar o produto até que a 
mancha desapareça por completo 
(normalmente basta alguns minutos) 

3. Eliminar os restos do produto com 
uma esponja húmida. 

Em caso de manchas difíceis em super-
fícies de mármores, é necessário retirar 
o produto antes que seque e repetir a 
operação. 

FILASr95
TIRA MANCHAS DE COR PARA PEDRA NATURAL E GRÉS PORCELÂNICO 

Atenção: 
O produto descolora os tecidos.

 GRÉS PORCELÁNICO
 PEDRA NATURAL
AGLOMERADOS 
 CIMENTO

 Elimina a fundo as manchas que 
outros produtos não conseguem. 

 Pode utilizar-se em mármore polido e 
em geral em pedra natural com aca-
bamento polido.   

 Perfeito em superfícies de cerâmicas 
pouco absorventes (grés porcelânico 
ou cerâmica esmaltada com super-
fície rugosa). 

 Elimina as manchas orgânicas de cor 
(vinho, café, bebidas, tinta de cabe-
lo...) em grés porcelânico e pedra 
natural.  

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
 
TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Contém: tensioactivo não iónico inf. 5%, branque-
ador em base de cloro igual o sup. a 5% más inf. 
a 15%.
Contém: solução 5% Cl activo.

Embalagens
Emb. Plástico de 75 ml.: caixas de 12 unidades.

ETIQUETAdO
Advertências: Atenção
Indicações de perigo:
Provoca irritação ocular grave.
Provoca irritação cutânea.
Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
Em contacto com ácidos liberta gases 
tóxicos. Atenção! Não utilizar juntamente 
com outros produtos. Podem libertar-
se gases perigosos (cloro).
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do 
alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. 
Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / 
protecção ocular / protecção facial. Em caso de irritação 
cutânea: consulte um médico. Eliminar o conteúdo / 
recipiente em comforme as indicações administrativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: viscoso 
Cor: ligeiramente amarelado 
Odor: forte
densidade: 1,10 kg/l
pH: 13

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaSr95FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)
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7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAVIA BAGNO
DETERGENTE PARA A CASA DE BANHO

 GRÉS PORCELÂNICO
 CERÂMICA ESMALTADA 
 VIDRO
 AÇO INOX

Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação
Pulverizar sobre a superfície mantendo 
a embalagem numa posição vertical a 
15 cm aprox. do ponto de aplicação.  
Deixar atuar uns segundos e passar um 
pano humído. Secar com pano seco. 

 Um único produto para toda a casa 
de banho. 

 Fácil de utilizar. 
 Não precisa enxaguar. 
 Não estraga as banheiras nem outras 
peças de metacrilatos.  

 Não estraga o aço inox da torneira. 
 Não cria espuma. 

 Limpa a fundo todas as superfícies 
da casa de banho. 

 Elimina o calcário dos sanitários, 
espelhos, torneiras, sanitários, 
painéis, etc.   

 Recupera o brilho das superfícies. 

Atenção: 
Não utilizar nem derramar o produto em 
superfícies de mármore polido ou sensíveis 
aos ácidos. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Contém: tensioactivo não iónico inf. ao 5 %, tensio-
activo catiónico inf. ao 5%.  Outros componentes: 
perfume, linalool, limoneno, hydroxycitronellal, ben-
zyl benzoate, butylphenylmethylpropional. 

ETIQUETAdO
Advertências: Atenção
Indicações de perigo:
Provoca irritação ocular grave.
Frases de segurança:
Lavar mãos cuidadosamente após
manuseamento. Usar luvas de protecção / vestuário 
de protecção / protecção ocular / protecção facial.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se 
tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a 
irritação ocular persista: consulte um médico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: azul
Odor: cítrico
densidade: 1,009 kg/l
pH: 2,2

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 500 ml com pulveriza-
dor a pressão ; caixas de 12 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaVIa BaGno FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
2,2

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Pronto para usar: não se diluí.

Aplicação: 
Verter o produto numa esponja húmida 
e passar pela superfície que se deseja 
limpar. 
Enxaguar bem e secar com um pano 
limpo até obter uma superfície brilhante.   

FOrMULA INOX
ABRILHANTADOR PARA AÇO INOXIDÁVEL

Atenção: 
Não utilizar em superfícies sensíveis aos 
ácidos: mármores, aglomerados, pedra 
calcárias. 

AÇO INOX

 Muito prático e fácil de utilizar. 
 Não deixa vestígios.   

 Limpa e lustra as peças de aço ino-
xidável.  

 Elimina a gordura e os resíduos cal-
cários. 

 Conserva o brilho dos materiais. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Contém: tensioactivos não iónico inf. ao 5%, ten-
sioactivos catiónicos inf. 5%. Outros componentes: 
perfume, Hexyl cinnamal, Benzyl benzoato.  

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Provoca queimaduras na pele e 
lesões oculares graves.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-
lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do 
alcance das crianças. Usar luvas de protecção 
/ vestuário de protecção / protecção ocular / 
protecção facial. Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
ou um médico. Armazenar em local fechado à 
chave. Eliminar o conteúdo / recipiente em com-
forme as indicações administrativas. Contém:  
ÁCIDO FOSFÓRICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: transparente 
Odor: penetrante com perfume floral     
densidade: 1,054 kg/litro
pH: 1,3

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Plástico de 500 ml; caixas de 12 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

ForMUla
InoX

FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
1,3

pH
12,7
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FUGANet
DETERGENTE DE JUNTAS 

 JUNTAS 

Pronto para usar: não se diluí.

Aplicação: 
1. Pulverizar o produto diretamente   
 sobre a junta que se deseja limpar. 
2. Deixar atuar durante uns minutos 
3. Esfregar com um esfregão 
4. Enxaguar bem no final.  

No caso das junta terem muita sujidade 
incrustada pelo tempo, recomenda-se 
limpá-las utilizando o detergente ligeira-
mente ácido DEtErDEk diluído 1:10 
em água.  

 Muito prático e fácil de utilizar. 
 Não estraga nem mancha os azulejos. 
 Não contem hipoclorito de sódio 
(lixivia) nem substâncias ácidas que 
possam estragar, agredir e debilitar as 
juntas ou o esmalte da cerâmica.  

 Limpa a fundo as juntas de azulejos 
cerâmicos (esmaltados, grés por-
celânicos), excluindo os materiais 
absorventes. 

Atenção: 
Não utilizar o produto sobre superfícies de 
metacrilato nem em superfícies de már-
more polido e terrazo polidos (pedras cal-
cárias).

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.     
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.   

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Contém: EDTA e sais inf. ao 5%, sabão sup. ao 
5%, mais inf. ao 15%. Outros componentes: per-
fume, linalool.   

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Provoca queimaduras na pele e 
lesões oculares graves.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-
lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do 
alcance das crianças. Usar luvas de protecção 
/ vestuário de protecção / protecção ocular / 
protecção facial. Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
ou um médico. Armazenar em local fechado à 
chave. Eliminar o conteúdo / recipiente em com-
forme as indicações administrativas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido transparente 
Cor: ligeiramente amarelado
Odor: a pinho   
densidade: 1,008 kg/l
pH: 12,2
Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 500 ml com pulveriza-
dor á pressão ; caixas de 12 unidades.

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FUGaneT FilaPS87

pH
0,8

FilaCleaner
(dil. 10%)

pH
7

pH
12,2

pH
12,7
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I detergenti FILA puliscono tutte le super
fici con tutta l’efficacia e la delicatezza 
che serve.

Rimuovono residui di cantiere, efflore
scenze, ossidazioni vecchi trattamenti e 
ogni tipo di macchie: oleose, grasse, 
organiche, colorate. Senza alcun limite. 
Sono semplici da usare, rispettosi di chi li 
usa, delicati sui materiali. Lasciano un gra
devole profumo e soprattutto garantisco
no sempre la massima efficacia. 

Mai più sporco impossibile.

up
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T E C H N I C A Linformation

PROTECTORS

impermeabilizantes
Os impermeabilizantes Fila protegem as 
superfícies das agressões externas.

Críam uma barreira protectiva que pode 
ser contra a sujidade, ao pó, água, oleos,  
eflorescências, humidades, grande trafego, 
agentes atmosféricos, grafitis, etc.   

Criam uma proteção resistente e que 
deixa transpirar a superfície, alongando 
a vida do material e permitindo uma 
manutenção bem mais simples.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

eCOWOOD
PROTECTOR NATURAL PARA ELEMENTOS DE MADEIRA NATURAL 

 MADEIRA

Não se dilui: pronto para usar  

Aplicação: 
1. Lixar a madeira com uma lixa de grão 
fino antes de aplicar o produto. Com 
a superfície limpa e seca aplicar uma 
demão do produto com uma trincha sem 
exceder na quantidade. 
2. Passados 20 minutos, eliminar o 
resíduo de produto não penetrado, com 
um pano ou papel absorvente.  
3. Esperar 30 minutos e aplicar uma 
segunda demão do produto  
4. Passados 20 minutos, eliminar nova-
mente o resíduo. Passada uma hora 
pode utilizar-se a superfície. Em madeiras 
muitos absorventes aplicar uma terceira 
demão de produto seguindo o mesmo 
procedimento.  

 Impregna na madeira conservando a 
sua transpirabilidade.

 Revitaliza a madeira protegendo-a 
contra fissuras, humidades, sujidades 
e contra os agentes atmosféricos. 

 Realça a cor natural da madeira. 
 Pronto para usar e muito fácil de apli-
car. 

 Protege, renova e reaviva os barrotes 
e soalhos de madeira natural.  

 Ideal em móveis de exterior (cadeiras, 
mesas, etc.), soalhos, portas, jane-
las...

Com um litro de produto podem tratar-se:

                                               20 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação. ”

RENdIMENTO 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Ventilar bem o local durante o uso e a secagem 
do produto 
• Não reutilizar os panos empregados e elimina-los 
depois de
 enxaguar com água. 
 
TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Agente impregnantes á base de óleos vegetais e 
resinas naturais, diluídas numa mistura de solventes 
alifáticos e naturais.

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Pode ser mortal por ingestão
e penetração nas vias respiratórias.
Pode provocar pele seca ou gretada, por expo-
sição repetida.
Recomendações de prudência:
EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente 
um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou 
um médico. NÃO provocar o vómito. Armazenar em 
local fechado à chave. Eliminar o conteúdo / recipiente 
em comforme as indicações administrativas. Contém:  
IDROCARBURO ALIFATICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: laranja 
Odor: cítrico   
densidade: 0,87 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 50° C
Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Metal de 500 ml.: caixas de 12 unidades.

atenção: 
Testar o produto sobre uma pequena área 
para averiguar eventuais alterações de cor. 
Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva nas proximas 8 horas. .
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Advertências: 
FiLabEtON pode não aderir bem em alguns 
pisos de cimento, por isso é aconselhável sem-
pre realizar-se um teste preliminar.

FILABetON
SELADOR PARA PAVIMENTOS DE CIMENTO 

 CIMENTO

Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação: 
1. Lavar o pavimento cuidadosamente, 

enxaguar e deixar secar
2. aplicar FiLabEtON de modo unifor-

me com um rolo grande, ou um espal-
hador de cera..

3. Passado 4 horas, realizar uma segun-
da aplicação cruzada sobre a primeira.

Manutenção:
Solução diluída de FilaClEANEr. 

 Facilita a manutenção e melhora a 
conservação do pavimento. 

 Ideal para indústrias, armazéns, salas 
de exposição, garagens e para qual-
quer outro lugar onde o pó dos pavi-
mentos de cimento pode prejudicar 
ou causar danos. 

 Penetra nos poros do cimento e 
cria uma película dura, brilhante e 
resistente que impermeabiliza o pavi-
mento e evita que desprenda pó.    

 Previne a formação do pó e a 
absorção da sujidade. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.   
• o produto não resistente ao gelo.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Emulsão aquosa de polímeros acrílicos, resinas 
de impregnação, plastificantes e aditivos (agentes 
conservantes, anti-espuma).

ETIQUETAdO
Não há necessidade de rótulos ou avisos de segu-
rança e risco, porque o produto não é classificado 
como perigoso de acordo com as normas vigentes.

A norma del d.lgs 161/06:
Categoria: pittura monocomponenti ad alte pre-
stazioni (rivestimenti per pavimenti).
Valore limite UE (Cat: 1/i): 140 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 18,61 g/l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: acrílico 
densidade: 1,013 kg/l
pH: 7,9

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Cimento                       20/25 m2 

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. de 5 litros: caixas de 4 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAeS82
PROTECTOR HIDROREPELENTE ANTI EFLORESCÊNCIAS
PARA BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO E TIJOLO FACE Á VISTA. BASE SOLVENTE 

 BARRO COZIDO
 GRÉS RÚSTICO 
 TIJOLO FACE Á VISTA 

Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação: 
1.  Com superfície limpa e seca, aplicar 

o produto com uma trincha ou pulve-
rizador, de maneira uniforme, impre-
gnando bem as juntas. 

2. Esperar 24 horas antes de realizar 
uma das seguintes operações: a) 
aplicar uma segunda demão do 
produto (proteção hidrorrepelente); 
b) aplicar uma demão do oleore-
pelente FiLaFOb (proteção Hidro-
oleorepelente) 

Manutenção: 
Soluções diluídas do detergente neutro  
FiLaClEANEr.

 Não cria película superficial e não 
altera a cor e a textura do material. 

 Ideal para superfícies interiores e 
exteriores.

 Deixa transpirar o material. 
 Evita a formação e o incrustamento 
de mofo, musgo e verdete. 

 O material tratado resiste a tempera-
turas muito baixas (geada), testado 
por o Centro Ceramico de Bologna.

 Alta capacidade de penetração: ideal 
em barro cozido, grés rústico e tijolos 
face á vista pré-tratados ou que apre-
sentam uma absorção medio-baixa.  

 Impede a absorção de água evitando 
a formação de manchas de humidade 
e evitando o incrustamento de mofo, 
musgo, verdete, óxido, etc. 

 Evita a saída de salitre do material
 Cria uma barreira contra os agentes 
atmosféricos evitando o envelhecimen-
to rápido e o desgaste do material.  

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.   
• Aplicando em interiores é aconselhável
 arejar devidamente o local. 
• A utilização da máquina rotativa é possível só quando
 esta perfeitamente integra.  
Um pavimento exterior para ser tratado deve ser coloca-
do correctamente, seguindo os criterios de colocação: 
respeito das inclinações, correcta realização das juntas de 
dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc. 
TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem:  de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material entre 
5º e 30º C.
COMPOSIÇÃO
Mistura de componentes siloxánicos diluidos em solvente 
(hidrocarboneto) desodorizado. .

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser 
mortal por ingestão e penetração nas vias 
respiratórias. Pode provocar pele seca ou 
gretada, por exposição repetida.
Recomendações de prudência:
Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
Manter fora do alcance das crianças. 
Manter afastado do calor / faísca / chama 
aberta / superfícies quentes. Não fumar. Usar 
luvas de protecção / vestuário de protecção / pro-
tecção ocular / protecção facial. EM CASO DE 
INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
Eliminar o conteúdo / recipiente em comforme as indi-

cações administrativas. Contém: NAFTA(PETROLEO), 
FRACÇÃO PESADA DE HYDROTREATING.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: incoloro
Odor: ligeiro odor a solvente hidrocarboneto 
densidade: 0,790 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos 
mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e com-
provações de laboratório. Podem existir fatores que nos esca-
pem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, carac-
terísticas e acabamento do material não especificados, condições 
ambientais, profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se 
sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila 
não assume nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos 
seus produtos. 

Embalagens
Emb. metal de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.

Com um litro de produto podem tratar-se:

Grés rústico                    20/30 m2

Barro cozido
e tijolo face á vista           5/10 m² 

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação. ”

RENdIMENTO 

Atenção: 
Testar o produto em uma pequena área de super-
fície para verificar eventuais alterações da cor. 
Não aplicar o produto no caso de se prever chuva 
nas proximas 8 horas. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAFOB
PROTECTOR OLEOREPELENTE PARA SUPERFICIES RÚSTICAS.
BASE SOLVENTE   

 PEDRA NATURAL
AGLOMERADOS 
 MOSAICO HIDRÁULICO 
 CIMENTO
 BARRO COZIDO 
 GRÉS RÚSTICO 

Não se diluí: pronto para usar

Aplicação
Com superfície limpa e seca, aplicar o 
produto com uma trincha, de maneira uni-
forme, impregnando bem as juntas. Para 
obter um resultado optimo recomenda-se 
a aplicação prévia de HyDrOrEP (em 
pedra natural, mosaico hidráulico, pedra 
artificial, etc.) ou FiLaES82 (em barro 
cozido e grés rústico). 
Em pavimentos interiores recomenda-
se a aplicação de uma cera líquida de 
acabamento (FiLaMAtt, FiLaSAtiN, 
FiLalONGliFE) que facilitam a manu-
tenção.  

Manutenção: Soluções diluídas do 
FiLaClEANEr.

 Protege contra a penetração em pro-
fundidade de todo tipo de manchas 
orgânicas (gordura, óleo, comidas, etc.), 
facilitando a sua eliminação. 

 Não altera a cor, a tonalidade e a textu-
ra do material. 

 Não cria películas superficiais
 O material tratado resiste a temperatu-
ras muito baixas (geada), testado por o 
Centro Ceramico de Bologna

 Ideal para bancadas de casas de banho 
e cozinhas: está certificado “como pro-
duto idóneo para o contacto com os 
alimentos”(tampos de cozinha tratados)

 Alta capacidade de penetração: ideal 
em materiais pré-tratados ou que apre-
sentam uma absorção medio-baixa.  

 Protege as superfícies absorventes, 
especialmente contra as substâncias 
oleosas sem alterar cor e o aspecto 
original do material. 

 Ideal em barro cozido, grés rústico 
natural, pedra natural rústica (már-
more, travertino, granito, ardosia, 
quartzito, areniscas, basalto, etc.) 
pedra artificial, cimento e mosaico 
hidráulico.   

Embalagens
Emb. metal de 1 litro: caixas de 6 unidades.
Emb. metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.    
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.   
• Aplicando FILAFOB em interiores é aconselhável arejar devidamente o local. 
• A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta
 perfeitamente integra.  
Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado correctamente, 
seguindo os criterios de colocação: respeito das inclinações, correcta reali-
zação das juntas de dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C. O produto aplica-se com tem-
peratura do material entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Mistura de resinas de sintéticas diluídas em solvente hidrocarboneto deso-
dorizado.
A norma do D.Igs 161/06
Primer fixador (hidrorepelentes). Valor límite UE para este produto (Cat: 1/h): 
750 g/l (2010). Este produto contem ao máximo 57,99 g/l. 

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser 
mortal por ingestão e penetração nas vias 
respiratórias. Pode provocar efeitos noci-
vos duradouros nos organismos aquáticos. 
Pode provocar pele seca ou gretada, por 
exposição repetida.
Recomendações de prudência:
Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter 
fora do alcance das crianças. Manter afastado 
do calor / faísca / chama aberta / superfícies quen-
tes. Não fumar. Usar luvas de protecção / vestuário 
de protecção / protecção ocular / protecção facial. 
EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamen-
te um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
ou um médico. Eliminar o conteúdo / recipiente em 

comforme as indicações administrativas. Contém: 
ISOALCANI C10-C12.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: incoloro
Odor: a solvente hidrocarboneto característico
densidade: 0,763 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabilida-
de pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Pedra natural, pedra artificial, hidráulico, grés rústico, 10/20 m² 
Barro cozido e tijolo face á vista 5/10 m² 

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação.”

RENdIMENTO 

Atençao: 
Não aplicar FiLaFOb sobre uma superfície ence-
rada. 
Não aplicar FiLaFO nas horas mais quentes do 
verão. 
Testar o produto em uma pequena área de super-
fície para verificar eventuais alterações da cor. 
Não aplicar o produto no caso de se prever chuva 
nas proximas 8 horas.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar
Aplicação: 
1. Com a superfície limpa e seca, aplicar 
o produto com uma trincha, de maneira 
uniforme, impregnando bem as juntas. 
2. Esperar 4 horas antes de realizar uma 
das seguintes operações: a) aplicar uma 
segunda demão de produto (proteção 
hidrorepelente); b) aplicar uma demão 
do oleorepelente FiLaW68 (proteção 
hidro-oleorepelente). 

Manutenção: 
Soluções diluídas do FiLaClEANEr

FILAHP98
PROTECTOR HIDROREPELENTE BASE ÁGUA 

BARRO COZIDO 
 TIJOLO FACE Á VISTA  
 GRÉS RÚSTICO
 PEDRA NÃO POLIDO
 AGLOMERADO NÃO 
POLIDO
CIMENTO 

 Produto de base aquosa: o tratamento 
é mais ecológico e reduz os tempos de 
espera. Ideal em materiais que apre-
sentam uma absorção alta.   

 Não cria película superficial e não altera 
a cor e a textura do material. 

 Ideal para superfícies interiores e exte-
riores.

 Deixa transpirar o material. 
 Evita a formação e o incrustamento de 
mofo, musgo e verdete. 

 O material tratado resiste a temperatu-
ras muito baixas (geada), testado por o 
Centro Ceramico de Bologna.

 Impede a absorção de água evitando 
a formação de manchas de humi-
dade e evitando o incrustamento de 
mofo, musgo, verdete, óxido, etc. 

 Evita a saída de salitre do material.
 Cria uma barreira contra os agentes 
atmosféricos evitando o seu envel-
hecimento rápido e o desgaste do 
material.  

Atençao: 
Testar o produto em uma pequena área de super-
fície para verificar eventuais alterações da cor. 
Não aplicar o produto no caso de se prever chuva 
nas proximas 8 horas. 

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.    
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 
Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado 
correctamente, seguindo os criterios de colocação: respeito 
das inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, 
perfeito isolamento do sub solo, etc. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material entre 5º 
e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Mistura de emulções siloxánicas diluidas em água. 

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: a resina  
densidade: 0,996 kg/l
pH: 7,2
Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido e tijolo face á vista 7/10 m² 
Pedra natural, pedra artificial, hidráulico, grés rústico, 10/20 m² 

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar 
Aplicação
• Proteção de grés porcelânico “estru-
turado” e grés rústico natural: 

aplicar puro com trincha ou aplicador 
de cera e esperar até sua completa 
secagem. Passadas 3 horas aplicar outra 
demão se  necessário. Não necessita 
puxar o lustro. 

• Acabamento de barro cozido e pedra 
absorvente: com material previamente 
tratado com um antimancha Fila (ex.: 
FiLaW68), aplicar puro com trincha 
ou aplicador de cera e esperar até sua 
completa secagem. Não necessita 
puxar o lustro. E’ possível completar o 
tratamento con outra demão de pro-
duto ou com uma cera de acabamento 
Fila (FiLaMAtt, FiLalONGliFE, 
FiLaClASSiC, FiLaSAtiN). 

• Manutenção:
Solução diluida de FiLaClEANEr

FILAJet
PROTECTOR ANTI-SUJIDADE

 PORCELÂNICO
 ESTRUTURADO

 GRÉS RÚSTICO
 BARRO COZIDO 
 PEDRA E AGLOMERADOS 
NÃO POLIDOS 

 Suaviza a textura de pavimentos com 
acabamento áspero e rugoso.

 Tem uma excelente capacidade de 
aderência.  

 Evita a acumulação de sujidade faci-
litando a limpeza e a manutenção 
diária. 

 Proporciona um efeito brilhante em 
pavimentos com acabamento opaco. 

 Protege o grés porcelânico natural de 
tipo “estruturado” (com rugosidades) 
da acumulação de sujidade.  

 Facilita a limpeza e a manutenção. 
 Cria uma película superficial com 
acabamento brilhante.

 Ideal como cera de acabamento com 
efeito brilhante em pavimentos inte-
riores de barro cozido, grés rústico e 
pedras naturais não polidas.  

Atenção: 
Esperar sua completa secagem antes de 
transitar e não repasar o produto nas áreas 
já tratadas e não secas. 
Não deve-se utilizar o produto em super-
fícies exteriores nem em ambientes húmi-
dos (casas de banhos, duche, etc.)  

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 
• Realizar um teste prévio numa pequena área de 
superfície para verificar a aderência do produto ao 
material. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C. O 
produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Emulção em base aquosa de polímeros acrílicos, 
ceras polietilénicas, resínas impregnantes, plastifi-
cantes e  e aditivos (conservantes e anti-espuma).

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

A norma del D.lgs 161/06:
Categoria: pitture monocomponenti ad alte pre-
stazioni (rivestimenti per pavimenti).
Valore limite UE per questo prodotto (Cat: 1/i): 140 
g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 
37,95 g/l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: acrílico
densidade: 1,023 kg/l
pH: 8,0

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro/Pedra                        30 m2

Grés porcelânico         30/40 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar 
Aplicação
1.  Com a superfície limpa e seca, apli-

car o produto com uma trincha, de 
maneira uniforme.

2. Depois de 24 horas e com a super-
fície já seca, eliminar o excesso de 
produto com um pano ligeiramente 
humedecido do mesmo produto (ou 
com FilaSolv), secando depois com 
pano seco o papel absorvente. 

 Em grandes superfícies é possível uti-
lizar uma máquina rotativa (com disco 
branco).  

 aplicar uma segunda demão em 
materiais muito absorventes  

Manutenção: 
Soluções diluídas do  FiLaClEANEr.

FILAMP90
PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA SUPERFICIES POLIDAS 

 GRÉS PORCELÂNICO 
POLIDO
 PEDRA E AGLOMERADOS 
POLIDOS 

 Não altera o especto, o tom e a tex-
tura do material. 

 Não cria películas superficiais. 
 Alta durabilidade já que trata-se de 
um produto que atua por penetração.  

 Produto certificado como “idóneo 
para o contacto com alimentos”. 

 Evita a penetração em profundidade 
de manchas orgânicas (gordura, óleo, 
comidas, bebidas, etc.), facilitando 
sua eliminação, em grés porcelânico 
polido, mármore polido, aglomerado 
polido e granito polido.     

 Utilizado em revestimentos exteriores 
de todo tipo de material polido, pro-
tege contra os grafitis.  

 Ideal para proteger os tampos das 
mesas e as bancadas de casas de 
banho e cozinhas.  

Atençao: 
Testar o produto em uma pequena área 
de superfície para verificar eventuais alte-
rações da cor. 
Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva nas proximas 8 horas. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Mármore, granito e pedra polida 30 m2

Grés porcelânico         30/40 m2

Veneziana, Aglomerados  20 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• Ventilar devidamente o local durante a apliação
 e secagem do produto
• Não protege de ataques ácidos as superfícies 
 sensíveis aos ácidos (mármore polido, pedra
 calcária, etc.).
• A utilização da máquina rotativa é possível
 só quando esta perfeitamente integra.  
TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C. 
COMPOSIÇÃO
Mistura de compostos silicónicos diluídos em sol-
vente hidrocarboneto desodorizado.  

ETIQUETAdO
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili. Può esse-
re letale in caso di ingestione e di pene-
trazione nelle vie respiratorie. L’esposizione 
ripetuta può provocare secchezza o screpo-
lature della pelle.
Consigli di prudenza:
In caso di consultazione di un medi-
co, tenere a disposizione il contenitore o 
l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Tenere lontano da fonti 
di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscal-
date. Non fumare. Indossare guanti / indumenti 
protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO 
DI INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodot-
to / recipiente in conformità con le disposizioni ammi-

nistrative Contiene: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE 
PESANTE DI HYDROTREATING.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: transparente incoloro
Odor: ligeiro a solvente hidrocarboneto 
densidade: 0,776 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos 
técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investi-
gações e comprovações de laboratório. Podem existir fato-
res que nos escapem, tais como: estado da superfície antes 
do tratamento, características e acabamento do material não 
especificados, condições ambientais, profissionalidade do 
aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste pre-
liminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. metal de 250 ml.: caixas de 12 unidades.
Emb. metal de 1 litro: caixas de 6 unidades.
Emb. metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se dilui: pronto para usar  

Aplicação: 
1. agitar antes de usar. Verter uma 

pequena quantidade de produto num 
pano seco e espalhar uniformemente 
sobre o pavimento. 

2. Depois de 1 hora, puxar o lustro com 
um pano, enceradora ou máquina 
rotativa com disco branco para obter 
mais brilho.    

Para eliminar as marcas pretas da 
superfície, passar um pano impregna-
do de produto e esfregar até desapare-
cerem completamente. 

FILAPArQUet NAtUre
PRODUTO DE MANUTENÇÃO PARA SOALHOS TRATADOS COM ÓLEO 

 MADEIRA 

 Limpa e nutre a madeira em profundi-
dade. 

 Regenera o tratamento original. 
 Contém ceras naturais que propor-
cionam ao pavimento um agradável 
efeito acetinado. 

 Muito fácil de aplicar. Pronto para 
usar. 

 Limpa, renova a proteção, nutre e 
regenera as superfícies interiores de 
madeira tratadas com óleo. 

 Proporciona ao soalho um agradável 
efeito acetinado.  

Atenção: Não exceder na quantidade de 
produto. 
O eventual excesso de produto elimina-se 
limpando com FiLaClEANEr

Com um litro de produto podem tratar-se:

100 m2                                    

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.  
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 
• Conservar a embalagem á temperatura ambiente; 
 Se estiver demasiado frio será suficiente deixar a
 embalagem num local perto de um aquecedor e
 aguardar 10-15 minutos antes de utilizar.
• Não acumular os panos empregados e
 elimina-los depois de enxaguar com água. 
• A utilização da máquina rotativa é possível só
 quando esta perfeitamente integra.  
TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C. O produto 
aplica-se com temperatura do material entre 10º e 30º C.
COMPOSIÇÃO
Mistura de produtos naturais (óleos, ceras, essências) 
diluídas em solvente hidrocarboneto desodorizado.  

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser 
mortal por ingestão e penetração nas vias 
respiratórias. Pode provocar pele seca ou 
gretada, por exposição repetida.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médi-
co, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
Manter fora do alcance das crianças. Manter 
afastado do calor / faísca / chama aberta / 
superfícies quentes. Não fumar. Usar luvas de 
protecção / vestuário de protecção / protecção ocular 
/ protecção facial. EM CASO DE INGESTÃO: contac-
te imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. Eliminar o conteúdo / 
recipiente em comforme as indicações administrativas.  
Contém: NAFTA(PETROLEO), FRACÇÃO PESADA DE 

HYDROTREATING IDROCARBURO ALIFATICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: laranja 
Odor: cítrico   
densidade: 0,80 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos 
técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investi-
gações e comprovações de laboratório. Podem existir fato-
res que nos escapem, tais como: estado da superfície antes 
do tratamento, características e acabamento do material não 
especificados, condições ambientais, profissionalidade do 
aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste pre-
liminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Metal de 500 ml.: caixas de 12 unidades. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 
Sem diluição: pronto a usar.
Conselha-se aplicar por pequenas áreas de super-
fícies.
Aplicação após a colocação de uma superfície nova: 
1.  Limpar o pavimento com DEtErDEk (resíduos de 

final de obra) ou FiLaCr10 (juntas epoxi).
2. aplicar FiLaPD15 com uma trincha ou um rolo de 

maneira uniforme, sobre a superfície limpa e seca, 
incluindo as juntas. 

3. Esfregar a superfície com um pano, papel absor-
vente ou máquina rotativa co um pad branco para 
favorecer a penetração do produto. 

4. aos 10 minutos eliminar completamente o resíduo 
superficial com um pano limpo ou máquina rotativa. 

5. Depois de 8 horas pode-se pisar sobre a superfície.
Aplicação para a recuperação de superfícies não 
tratadas: 
1. Limpar o pavimento com o detergente FiLaPS87  
 ou bem com DEtErDEk, caso não tenha sido 
feita de forma correta a limpeza de final de obra
2. aplicar FiLaPD15 com superfície limpa e seca 
seguindo os modos de aplicação acima indicados.

FILAPD15
PROTECTOR ANTISUJIDADE E ANTIMANCHA PARA GRÉS LAPPATO E SEMI-POLIDO 

 GRÉS PORCELÂNICO
 DE TIPO “LAPPATO”
 E SEMI-POLIDO

 Produto específico para todos os 
tipos de grés porcelânico “lappato” e 
semi polido. 

 Não cria pelicula superficial e não 
altera as caracteristicas estéticas do 
material.

 A proteção é definitiva; não é preciso 
reaplicar o produto.

 Alta resistência ao trânsito e à manu-
tenção diária.

 Pronto a usar. 
 Rendimento muito elevado.

 Protege a superfície contra a sujuda-
de de zonas de passagem. 

 Devolve a luminosidade e o brilho 
superfícial do material. 

 Facilita a manutenção diária do grés 
porcelánico lappato e semi-polido. 

 Protege o material em profundidade 
contra as manchas orgànicas. 

AdVERTÊNCIAS
• Ventilar devidamente o local durante a apliação e 
secagem do produto
• A utilização da máquina rotativa é possível só 
quando esta perfeitamente integra.  

COMPOSIÇÃO
Mistura de compostos de siloxano dispersos em 
solvente hidrocarboneto desodorizado.

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser 
mortal por ingestão e penetração nas vias 
respiratórias. Nocivo para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros. Pode 
provocar pele seca ou gretada, por expo-
sição repetida. 
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter 
fora do alcance das crianças. Manter afastado 
do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes. 
Não fumar. Usar luvas de protecção / vestuário de pro-
tecção / protecção ocular / protecção facial. EM CASO 
DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
Eliminar o conteúdo / recipiente em comforme as indi-

cações administrativas. Contém: NAFTA(PETROLEO), 
FRACÇÃO PESADA DE HYDROTREATING.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: incoloro
Odor: tipico di solvente idrocarburico
densidade: 0,874 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40°C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos 
técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investi-
gações e comprovações de laboratório. Podem existir fato-
res que nos escapem, tais como: estado da superfície antes 
do tratamento, características e acabamento do material não 
especificados, condições ambientais, profissionalidade do 
aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste pre-
liminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Grés porcelânico “lappato”
                                             70m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação.”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. metal de 1 litro: caixas de 6 unidades.
 

Conselho:
No caso de residuos indurecidos, massajar a 
superfície com um pano humedecido do pro-
duto até a completa eliminação dos residuos. 
Atenção:
O produto pode alterar a tonalidade do material 
e das juntas; realizar um teste prévio (amostra), 
para verificar se é o resultado pretendido.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 
Não se diluí: pronto para usar
Aplicação: 
aplicar com a superfície limpa e seca e 
com a temperatura do material compre-
endida entre 5ºC. e 30º C.  
aplicar com uma trincha ou com pul-
verizador até a completa saturação do 
material, isto é quando depois de um 
minuto da aplicação o produto já não 
absorve-se.
aplicar de maneira uniforme e em abun-
dância e eliminar rapidamente o even-
tual excesso de produto com papel ou 
pano absorvente. 
Em o caso de superfícies muito deterio-
radas é necessário aplicar uma segunda 
demão do produto, que deve-se aplicar 
dentro de 4 horas da primeira aplicação. 
No caso de formação de manchas 
devido aos excessos de produto não 
eliminados corretamente, é aconsel-
hável utilizar o solvente FiLaSOlv. Em 
superfícies verticais deve-se começar 
na parte mais alta. 

FILAPrC110
CONSOLIDANTE ANTI DEGRADAÇÃO

 PEDRA NATURAL NÃO 
POLIDA
 AGLOMERADOS NÃO 
POLIDOS
 BARRO COZIDO 
 TIJOLO FACE Á VISTA  
 GRÉS RÚSTICO  
 CIMENTO 

 Consolida o material e as juntas, 
reforçando sua estrutura. 

 Evita a degradação natural 
 Prevenção ideal para materiais esfo-
liativos. 

 Resiste aos agentes atmosféricos 
 Não cria películas superficiais
 Deixa transpirar o material: protege 
as porosidades sem as selar. 

 A sua composição está conforme as 
normas para os trabalhos de restau-
ração, também pode ser usados em 
edifícios ou monumentos históricos.

 Fila PRC110 é um produto consoli-
dante que reforça e devolve consi-
stência e a resistência a todo tipo de 
pedras naturais, tijolo face á vista, 
barro cozido, grés rústico cimento e 
hormigão. 

 O consolidante atua detendo o 
envelhecimento e a degradação do 
material evitando a esfoliação e o 
desgaste do mesmo: penetra em 
profundidade misturando-se com 
o material de natureza silíca (barro 
cozido, tijolo face á vista, cimento, 
arenisca, etc.) ou bem criando um 
efeito de enchimento se o material é 
de natureza calcária (mármore, pedra 
calcária, etc.) 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• O produto desprende solvente; em interiores
 é aconselhável ventilar devidamente o local. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Sistema mono-componente a base de compostos 
orgânicos do silicio.

ETIQUETAdO
Advertências: Atenção
Advertências de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode 
afectar os órgãos após exposição pro-
longada ou repetida. Provoca irritação 
ocular grave. Pode provocar irritação das 
vias respiratórias.
Recomendações de prudência:
Manter afastado do calor / faísca / 
chama aberta / superfícies quentes. Não 
fumar. Lavar mãos cuidadosamente após 
manuseamento. Usar luvas de protecção / 
vestuário de protecção / protecção ocular / pro-
tecção facial. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a víti-
ma para uma zona ao ar livre e mantê-la em repou-
so numa posição que não dificulte a respiração. 
Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Em 

caso de incêndio: para a extinção utilizar com meios 
adequados. Contém: STANNATE, DIOCTYLBIS((1-
OXODODECYL)OXY)   ETIL SILICATO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: incoloro
Odor: alcohólico     
densidade: 1,06 kg/litro
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos 
técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investi-
gações e comprovações de laboratório. Podem existir fato-
res que nos escapem, tais como: estado da superfície antes 
do tratamento, características e acabamento do material não 
especificados, condições ambientais, profissionalidade do 
aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste pre-
liminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.

Com um litro de produto podem tratar-se:

da 1 a 10 m2

Segundo o nível de degradação e de 
porosidade do material. Recomenda-
se realizar o teste prévio sobre uma 
pequena área de superfície antes de 
realizar o tratamento.   

RENdIMENTO 

Atençao: 
Testar o produto em uma pequena área 
de superfície para verificar eventuais alte-
rações da cor. 
Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva nas proximas 8 horas. 

DO/LB 14 REV. 00 - 18/04/2013

www.atila.com.pt



38

AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se dilui: pronto para usar   
Aplicação: 
Em soalhos e madeiras: Lixar a madeira com 
uma lixa de grão fino antes de aplicar o produ-
to. Com a superfície limpa e seca aplicar duas 
demãos de produto (esperar 2 horas entre as 
demãos) com uma trincha. Passados 20 minu-
tos de cada aplicação, eliminar os resíduos 
do produto não penetrado com um pano ou 
papel absorvente. Em soalhos interiores, com 
um fim de obter um efeito ligeiramente aceti-
nado, é aconselhável acabar o tratamento com 
uma aplicação de FiLaPArqUEt NAtUrE.
Em barro cozido e pedra natural: com a 
superfície limpa e seca, aplicar duas demãos 
de produto com uma trincha (esperar 2 horas 
entre as demãos). Passados 20 minutos de 
cada aplicação, eliminar os resíduos de pro-
duto não penetrado com um pano ou papel 
absorvente. Em pavimentos interiores, acabar 
o tratamento com ceras em pasta (Naturwax) 
e ceras líquidas (FiLaMAtt, FiLaSAtiN ou 
FiLalONGliFE).  

FILAPrO130
PROTECTOR Á  BASE DE OLEO PARA MADEIRA E SOALHOS

 MADEIRA 
 BARRO COZIDO 
 PEDRA E AGLOMERADOS 
NÃO POLIDOS

 Impregna nos materiais conservando 
a sua transpirabilidade

 Revitaliza os soalhos de madeira 
natural protegendo-os contra as fissu-
ras, humidades, manchas, sujidades 
e contra os agentes atmosféricos. 

 Realça a cor natural dos materiais. 
 Pronto para usar e muito fácil de aplicar. 
 Pode utilizar-se também como pro-
duto impregnante de base em barro 
cozido e pedra natural rústica. 

 É um impregnante á base de óleos 
vegetais que penetra em profundida-
de nos materiais absorventes (madei-
ra, soalhos naturais, barro cozido, 
pedra natural...) protegendo-os e 
conservando a sua transpirabilidade. 

 Pode utilizar-se como produto de 
base a anteceder a aplicação do 
enceramento. 

 Ideal em pavimentos de soalho 
natural e todo tipo de elementos de 
madeira natural. 

Atenção:
Não utilizar o produto em pedra natural de cor clara.
O produto pode ser diluido com FiLaSOlv até 
50% no caso do material pouco absorvente. 
Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva nas proximas 8 horas. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• Ventilar bem o local durante o uso e a secagem do produto.
• Não reutilizar os panos empregados e elimina-los
 depois de enxaguar com água.
• A utilização da máquina rotativa é possível só
 quando esta perfeitamente integra.  
TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material entre 
10º e 30º C.
COMPOSIÇÃO
Agente impregnantes á base de óleos vegetais e resinas 
naturais, diluídas numa mistura de solventes alifáticos. 
A norma do D.Lgs 161/06: 
categoria: impregnante sem película para madeira. 
Valor límite UE para este produto (ca. 1/f): 700 g/l (2010). 
Este produto contém ao máximo 572,56 g/l. 

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo 
Advertências de perigo:
Pode ser mortal por ingestão e pene-
tração nas vias respiratórias. 
Pode provocar pele seca ou gretada, por expo-
sição repetida. 
Recomendações de prudência:
EM CASO DE INGESTÃO: contacte imedia-
tamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. NÃO provo-
car o vómito. Armazenar em local fechado à 
chave. Eliminar o conteúdo / recipiente em com-
forme as indicações administrativas. Contém:  
IDROCARBURO ALIFATICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: laranja 
Odor: tipico di olio
densidade: 0,87 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 50° C.

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

20 m2 para a primeira demão                                
30-50 m2 para a segunda demão

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. Metal de 1 litro: caixas de 6 unidades.
Emb. Metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar
Aplicação: 
1. agitar antes do uso. Varrer bem a 

superfície antes de aplicar o produto. 
2. aplicar o produto com uma trincha ou 

pulverizador, de maneira uniforme. 
3. Depois de 24 horas da aplicação, rea-

lizar o rejuntamento acabando com 
uma esponja para eliminar os exces-
sos de cimento da junta antes da sua 
secagem. 

FILAPrW200
PROTECTOR PRÉ-REJUNTAMENTO 

 BARRO COZIDO
 GRÉS RÚSTICO 
 PEDRA E AGLOMERADOS 
NÃO POLIDOS

 Não altera a aderência da junta ao material. 
 Não cria película superficial e não altera a 
tonalidade, textura e aspeto do material. 

 Deixa transpirar o material. 
 Previne a formação e o incrustamento de 
mofo, musgo, verdete, manchas de humi-
dade e evita a saída de salitre do material. 

 Não contem COV: não desprende gases 
nocivos no ambiente. 

 Reduz os tempos de secagem, acelerando 
o tratamento seguinte. 

 Fácil de aplicar com trincha ou pulverizador 
 Atua em profundidade e resiste á limpeza 
final de obra. 

 FILAPRW200 é um impermeabilizan-
te de profundidade específico para 
proteger materiais absorventes (barro 
cozido, tijolo face á vista, grés rústi-
co, pedra natural, pedra artificial e 
derivados do cimento) entre a fase de 
colocação e a de rejuntamento. 

 Protege da sujidade de rejuntamento 
e em geral da colocação. 

 Melhora a operação de rejuntamento 
sem alterar a sua adesão. 

 Facilita a limpeza final de obra sem 
alterar o aspeto dos materiais. 

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Mistura de resinas diluídas em água. 

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: a resina  
densidade: 0,999 kg/l
pH: 5,5

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido e Tijolo             7/10 m² 

 Pedra Natural, Grés Rústico
 e Cimento          10/20 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Teste antimancha realizado sobre uma pedra calcária (pedra 
de Vicenza) e barro de Florencia. Na parte não tratada o 
material do rejuntamento entrou em profundidade dificultando 
a limpeza final de obra. Na parte tratada o material de 
rejuntamento não penetrou em profundidade e foi removido 
facilmente utilizando o detergente adequado.

NÃO TRATADO NÃO TRATADOTRATADO TRATADO

DEPOIS
DA LIMPEZA

Atençao:
Testar o produto em uma pequena área de 
superfície para verificar eventuais alterações 
da cor. 
Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva nas proximas 8 horas. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Diluir em água em proporção 1:1 (1 litro 
de produto em 1 litro de água).
Aplicação 
agitar antes de usar. Com superficie 
limpa e seca, aplicar a solução de pro-
duto diluido, com trincha de maneira 
uniforme.
Com material seco (esperar pelo menos 
2-3 horas), aplicar outra demão de pro-
duto diluido.
a superfície é transitável passadas 12 
horas. 
Em interiores de barro, é possível aplicar 
uma cera Fila de acabamento.  

Manutenção: solução diluida de 
FiLaClEANEr.

FILAPt10
PROTECTOR ANTIMANCHA CONCENTRADO EFEITO MOLHADO  

 BARRO COZIDO
 TIJOLO FACE Á VISTA 
 PEDRAS ABSORVENTES
CIMENTO

 Protege contra las manchas orgâni-
cas, contra os agentes atmosféricos 
e contra o desgaste e sujidade da 
passagem. 

 Proporciona um suave e elegante 
realce de tonalidad e de brilho.  

 Ideal em materiais porosos colocados 
em interiores e exteriores 

 Produto concentrado, com alto rendi-
mento e alta resistência á passagem 

 De base aquosa: tratamento ecológi-
co e com tempos de trabalho reduzi-
dos.  

 Inverno seguro: o produto não altera a 
resistência dos materiais ás geladas. 

 FILAPT10 protege as superfícies 
rústicas porosas (barro, tijolo rústico, 
pedra natural não polida, cimento, 
pedra artificial), contra a penetração 
de manchas orgânicas, facilitando 
a eliminação e proporcionando um 
agradável efeito molhado. 

 FILAPT10 é um produto concen-
trado (diluí-se em água), com alto 
rendimento, alta resistência contra a 
sujidade da passagem e ideal para 
superfícies colocadas em interiores e 
em exteriores. 

Atenção:
Não aplicar em superfícies polidas. 
Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva nas proximas 8 horas. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 
Um pavimento exterior para ser tratado deve ser 
colocado correctamente, seguindo os criterios de 
colocação: respeito das inclinações, correcta reali-
zação das juntas de dilatação, perfeito isolamento 
do sub solo, etc. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Produto em base de emulções e ceras sinteticas .

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

A norma del D.lgs 161/06: 
Categoria: pitture monocomponenti ad alte pre-
stazioni (rivestimenti per pavimenti). Valore limite 
UE (Cat: 1/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto con-
tiene al massimo 20,5 g/l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: a resina  
densidade: 1,023 kg/l
pH: 7,0

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto puro (= 2 litros de 
produto diluido em água) podem tratar-se: 

Barro manual, tijolo face á vista      30 m² 

Barro mecánico                                40/60 m² 
Pedra natural                                     40/80 m²
Cimento                                                30/40 m² 

“O rendimento é indicativo e entendem-se
por só uma demão”

dILUÇÃO E RENdIMENTO

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Atenção: 
Não aplicar o produto na frente do material se a 
superfície é polida. 

FILAPW10 
PROTECTOR PRE-ASSENTAMENTO ANTI-EFLORESCENCIAS 

 PIEDRA NATURAL 
 GRANITO
 MÁRMORE
 AGLOMERADOS
 BARRO E MATERIAIS 
ABSORVENTES

Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação: 
limpar bem o verso da lajota ou da placa 
eliminando a poeira e os residuos. Com 
superficie seca, aplicar o produto, no 
verso da peça, com trincha ou pulveriza-
dor, de maneira uniforme. 

Deixar secar durante 24 horas antes de 
assentar o material armazendando las 
peças por o verso. 

 Evita a saida de agentes contaminan-
tes e impede a formação de manchas 
superficias.

 Não cría película superficial e deixa 
transpirar o material. 

 Não altera a adherência do cimento-
cola e da junta (norma UNI EN 1348-
2009).

 Produto de base aquosa - Livre de 
COV.

 Proteção definitiva.
 Ideal para pavimentos, revestimentos 
e escadas. 

 Protector anti-eflorescências para 
aplicar, antes da colocação, no verso 
(parte traseira) das lajotas de materia-
is absorventes. 

 Impede a saida de agentes contami-
nantes (salitre, substâncias férreas, 
etc.), evitando a formação de nodoas 
e/ou manchas na superfície do mate-
rial.  

 Produto específico para pedras natu-
rais, granito, mármore, aglomerados, 
barro cozido e materiais absorventes.

Com um litro de produto podem tratar-se:

10/15 m2 

“O rendimento é indicativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• O produto embalado não resiste ao gelo.  

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5°C a 30°C. 
Aplicar sobre material com temperatura de entre 
10°C e 30°C.

COMPOSIÇÃO 
Sistema monocomponente em base de compostos 
orgânicos de silice.  

ETIQUETAdO
Indicações de perigo:
Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter 
fora do alcance das crianças. Usar luvas de 
protecção / vestuário de protecção / protecção ocu-
lar / protecção facial. Contacte imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar 
o conteúdo / recipiente em comforme as indicações 
administrativas. Contém: METILSILICONAATO DE 
POTÁSSIO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: incoloro
Odor: pungente
densidade: 1,014 kg/litro
Ph: 13
Ponto de inflamabilidade: >60°C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos 
técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investi-
gações e comprovações de laboratório. Podem existir fato-
res que nos escapem, tais como: estado da superfície antes 
do tratamento, características e acabamento do material não 
especificados, condições ambientais, profissionalidade do 
aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste pre-
liminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

NÃO TRATADO TRATADO
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar.
Aplicação: 
1. Com a superfície limpa e seca, aplicar 

o produto com uma trincha, de maneira 
uniforme, impregnando bem as juntas. 
aplicar em pequenas áreas de superfícies. 

2 Durante a aplicação esfregar a superfície 
com um pano, papel absorvente ou 
máquina rotativa com pad branco para 
favorecer a penetração do produto. 

3) após 5 minutos eliminar completamente o 
resíduo superficial com um pano limpo ou 
máquina rotativa. 

4) Depois de 8 horas pode-se circular sobre 
a superfície

Manutenção: 
 Soluções diluídas do FiLaClEANEr.

FILAStONe PLUS
PROTECTOR ANTIMANCHAS COM EFEITO REAVIVANTE PARA PEDRA NATURAL

 PEDRA NATURAL 
 MÁRMORE
 GRANITO
 AGLOMERADOS 

 Proporciona um efeito reavivante a 
todos os acabamentos das pedras 
naturais. 

 Para interiores e exteriores.
 Não fica amarelado, resiste aos raios 
UV e a sua proteção tem uma longa 
duração no tempo. Seu rendimento é 
muito elevado. 

 Não cria película superficial e respeita 
o acabamento e textura do material. 

 Ideal para bancadas de casas de 
banho e cozinhas: está certificado 
“como produto idóneo para o con-
tacto com alimentos”.. 

 Protege e reaviva a cor natural das 
pedras naturais polidas e não polidas 
(envelhecidas, bujardadas, flameja-
das, serradas, etc.) 

 Reaviva a naturalidade da pedra, exal-
tando as suas características e veios, 
respeitando a textura do material. 

 Penetra em profundidade no material, 
protegendo-o contra as manchas de 
origem aquosa e oleosa, facilitando 
sua eliminação.  

Atenção :
Uma vez tratada com FiLaStONE PlUS, 
o material não pode voltar ao seu estado 
original; testas primeiro numa pequena 
área o efeito tonalizante.
Em alguns materiais colocado em exterior, 
aconselha-se reaplicar o produto cada ano 
para manter optimo o efeito estético. 
Não protege de ataques ácidos as super-
fícies sensíveis aos ácidos (mármore poli-
do, pedra calcária, etc.).
Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva nas proximas 8 horas. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• A utilização da máquina rotativa é possível
 só quando esta perfeitamente integra.  

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Mistura de compostos de polisiloxano dispersos 
em solvente hidrocarboneto desodorizado.

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser 
mortal por ingestão e penetração nas vias 
respiratórias. Nocivo para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros. Pode 
provocar pele seca ou gretada, por expo-
sição repetida.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter 
fora do alcance das crianças. Manter afastado 
do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes. 
Não fumar. Usar luvas de protecção / vestuário de pro-
tecção / protecção ocular / protecção facial. EM CASO 
DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.  
Eliminar o conteúdo / recipiente em comforme as indi-

cações administrativas. Contém:NAFTA(PETROLEO), 
FRACÇÃO PESADA DE HYDROTREATING.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: incolor
Odor: ligeiro de solvente hidrocarboneto   
densidade: 0,874 kg/l
Ponto de inflamabilidade: 40°C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos 
mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e compro-
vações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais 
como: estado da superfície antes do tratamento, características e 
acabamento do material não especificados, condições ambientais, 
profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar 
um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume 
nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Pedra polida                  30/50m2   
Pedra rústica                 15/25m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. metal de 250 ml.: caixas de 12 unidades.
Emb. metal de 1 litro: caixas de 6 unidades.
Emb. metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAStONe PLUS
PROTECTOR ANTIMANCHAS COM EFEITO REAVIVANTE PARA PEDRA NATURAL

Não se diluí: pronto para usar
Aplicação: 
1. Com a superfície limpa e seca, aplicar 

o produto com uma trincha, de maneira 
uniforme e contínua, impregnando bem 
as juntas. 

2. Esperar 24 horas e aplicar uma segunda 
demão da mesma forma. 

3. Para materiais muito absorventes pode 
ser necessária uma terceira demão para 
conseguir o efeito molhado desejado. 

Manutenção: Soluções diluídas do deter-
gente neutro FiLaClEANEr. Em exterio-
res recomenda-se aplicar uma demão a 
cada dois anos.  

FILAWet
PROTECTOR HIDRO-OLEOREPELENTE COM EFEITO MOLHADO 

 PEDRA NATURAL E 
AGLOMERADOS COM 
ACABAMENTO RÚSTICA

 Cria uma película brilhante que pro-
tege contra a água e as sustâncias 
oleosas.  

 Não amarelece com a ação dos 
agentes atmosféricos, não descasca 
e é muito resistente á passagem. 

 Está certificado “como produto idó-
neo para o contacto com alimentos” 

 Proporciona um acabamento de efei-
to molhado com brilho ás superfícies 
de pedra natural com acabamento 
rústico (envelhecido, flamejado, 
bujardado, serrado, etc.). 

 Protege o material contra a pene-
tração em profundidade de manchas 
orgânicas (bebidas, comidas, gordu-
ras, etc.) facilitando a sua eliminação.  

Atenção:
Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva nas proximas 24 horas. 
Não transitar durante a secagem: esperar 
24 horas desde a sua aplicação. 
Em áreas com maior exposição a agentes 
atmosféricos aconselha-se reaplicar o pro-
duto cada 2 anos. 
Não aplicar em  barro cozido, grés rústico 
e superfícies polidas. 
Evitar a aplicação do produto nas horas 
mais quentes do dia. 
Em caso da aplicação incorreta ou quando 
se precisa de uma limpeza completa do 
material utilizar o decapante específico 
FiLaDEWAX.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• Aplicando o produto em interiores é aconselhável ventilar devi-

damente o local. 
• A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta per-

feitamente integra. 
Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado cor-
rectamente, seguindo os criterios de colocação: respeito das 
inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, perfeito 
isolamento do sub solo, etc.  
TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem:  de 0º a 30º C. 
O produto aplica-se com a  temperatura do material
entre 5º e 30º C.
COMPOSIÇÃO
Resinas sintéticas dispersas em solvente hidrocarboneto aromático.
A norma do D.lgs 161/06 categoria: primer fijador (consolidante) 
Valor límite Ue para este produto (Cat: 1/h): 750 g/l (2010). Este 
produto contém ao máximo 739,20 g/l

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. 
Pode ser mortal por ingestão e 
penetração nas vias respiratóri-
as. Pode provocar irritação das 
vias respiratórias. Pode provo-
car sonolência ou vertigens. 
Tóxico para os organismos 
aquáticos com efeitos dura-
douros. Pode provocar pele 
seca ou gretada, por exposição 
repetida.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embala-
gem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Manter 
afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes. 
Não fumar. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / 
protecção ocular / protecção facial. EM CASO DE INGESTÃO: 

contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. Eliminar o conteúdo / recipien-
te em comforme as indicações administrativas. Contém:NAFTA 
SOLVENTE (PETRÓLEO), AROMÁTICA LEVE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido viscoso 
Cor: transparente
Odor: a solvente aromático
densidade: 0,908 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos 
mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e compro-
vações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais 
como: estado da superfície antes do tratamento, características e 
acabamento do material não especificados, condições ambientais, 
profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar 
um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nen-
huma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

10/20 m2                  

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. metal de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar

Aplicação:
Em interiores de barro y pedra rústica: 
Com a superfície limpa e seca, aplicar o pro-
duto com uma trincha, de maneira uniforme, 
impregnando bem as juntas. Passadas 4 horas, 
aplicar uma demão de FiLaJEt ou uma cera 
de acabamento Fila segundo o efeito estético 
desejado (ex: FiLaMAtt, FiLalONGliFE, etc.).  
Em superfícies exteriores de barro, pedra e 
cimento: 
Com a superfície limpa e seca, aplicar uma ou 
2 demãos seguidas de produto com uma trin-
cha, de maneira uniforme, impregnando bem 
as juntas. 

Manutenção: 
Soluções diluídas do detergente neutro 
FiLaClEANEr.

FILAW68
PROTECTOR  ANTIMANCHA EFEITO NATURAL 

 BARRO COZIDO 
 GRÉS RÚSTICO 
 CIMENTO
 PEDRA E AGLOMERADOS 
NÃO POLIDOS

 Efeito natural: não altera a cor nem o 
aspeto do material.    

 É um produto em base aquosa: o 
tratamento é mais ecológico e reduz 
drasticamente o tempo de espera 
entre a limpeza final de obra e sua 
aplicação.  

 Não cria película superficial 
 O material tratado resiste a tempera-
turas muito baixas (geada), testado 
pelo Centro Ceramico de Bologna

 Protege contra as substâncias 
orgánicas (em particular oleosas) os 
pavimentos de barro cozido, pedra 
natural não polida (ideal em areniscas 
e calcárias), pedra artificial e cimento, 
sem alterar o aspeto do material.  

 Ideal também para proteger contra 
as manchas oleosas nos pavimentos 
exteriores de grés rústico natural. 

 É um produto adequado para pavi-
mentos interiores e exteriores: em 
pavimentos interiores atua como 
base para a seguinte aplicação 
de uma cera de acabamento (ex.: 
FilaMatt, FilaSatin, FilaLonglife) 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.  
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• O produto embalado não resiste ao gelo. Conservar á 
temperatura ambiente. 
Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado 
correctamente, seguindo os criterios de colocação: respeito 
das inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, 
perfeito isolamento do sub solo, etc.  
Não protege o mármore e as pedras calcárias dos ataques 
ácidos.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com a temperatura do material entre 
10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Resinas orgânicas diluídas em água.  

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

A norma del D.lgs 161/06:
Categoria: primer fissanti (idrorepellenti).
Valore limite UE (Cat: 1/h): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 0 g/l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: transparente ligeiramente amarelado 
Odor: álcool  
densidade: 1,010 kg/l
pH: 4,6

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido                             5/10 m² 
 Pedra natural, grés rústico  10/20 m²

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Atençao:
Testar o produto em uma pequena área de super-
fície para verificar eventuais alterações da cor. 
Não aplicar o produto no caso de se prever chuva 
nas proximas 8 horas. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 
Não se diluí: pronto para usar

Aplicação: 
1. Em pavimentos: aplicar diretamente 

nas juntas utilizando o seu prático 
bico. Em revestimentos: verter o 
produto num recipiente adequado e 
aplicar com um pincel. 

2. Espalhar se necessário com um pin-
cel para uniformizar. 

3. Deixar secar durante umas horas 
antes de transitar. 

O produto pode ser aplicado com um 
pincel depois de verter o produto num 
recipiente adequado. 

Se ficaram resíduos do produto nos 
azulejos, eliminar com uma esponja 
suave ligeiramente húmida com água, 
passadas umas horas da aplicação.  

FUGAPrOOF
PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA JUNTAS

JUNTAS 

 Efeito natural: não altera o aspeto das 
juntas nem cria película superficial. 

 Dupla ação: protege a junta e facilita 
sua manutenção. 

 Não desprende maus odores.    
 Produto em base aquosa: o tra-
tamento é mais ecológico e reduz 
drasticamente o tempo de espera 
entre a limpeza final de obra e a sua 
aplicação.  

 Prático bico para aplicar o produto 
com facilidade.  

 Protege as juntas em base de cimen-
to, impedindo a absorção em pro-
fundidade das manchas orgânicas e 
facilitando a eliminação da sujidade 
acumulada. 

 Protege as juntas absorventes de 
qualquer tipo de pavimento e revesti-
mento sem alterar as suas caracterí-
sticas estéticas.  

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.  
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• O produto embalado não resite ao gelo. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com a temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Resinas orgânicas diluídas em água.  

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

A norma del D.lgs 161/06:
Categoria: primer fissanti (idrorepellenti).
Valore limite UE (Cat: 1/h): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 0 g/l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Colore: transparente da cor amarelado
Odor: álcool  
densidade: 1,010 kg/l
pH: 4,6

Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar 
sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma 
responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 500 ml.: caixas de 12 unidades.

Com um litro de produto podem tratar-se:

100 m² com lajotas 10x10 e juntas 0,5 cm 

750 m² com lajotas 30x30 e juntas 0,2 cm

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar

Aplicação: 
Com superfície limpa e seca, aplicar o 
produto com uma trincha ou pulverizador 
(sistema air-less), de maneira uniforme, 
impregnando bem as juntas. 
Esperar 24 horas antes de realizar uma 
das seguintes operações: a) aplicar uma 
segunda demão de produto (proteção 
hidrorepelente); b) aplicar uma demão do 
oleorepelente FiLaFOb.

Manutenção:
Soluções diluídas do FiLaClEANEr

HYDrOreP
PROTECTOR HIDROREPELENTE BASE SOLVENTE

 PEDRA NATURAL NÃO 
POLIDA
 PEDRA ARTIFICIAL
 CIMENTO
 AGLOMERADO NÃO 
POLIDO
 MOSAICO HIDRÁULICO 

 Não cria película superficial e não 
altera a cor e a textura do material 

 Deixa transpirar o material 
 Evita a formação de manchas de 
humidade e o incrustamento de 
óxido, mofo, musgo e verdete, facili-
tando a sua eliminação.  

 Evita a saída de salitre do material
 Ideal para superfícies interiores e 
exteriores

 O material tratado resiste a tempera-
turas muito baixas (geada), testado 
por o Centro Ceramico de Bologna

 Alta capacidade de penetração: ideal 
em pedras naturais ou artificiais pré-
tratadas ou que apresentam uma 
absorção medio-baixa.  

 Impede a absorção em profundidade 
da água em pavimentos e revestimen-
tos de pedra natural rústica (ardosia, 
areniscas, quartzito, granito, calcária, 
etc.), pedra artificial e cimento. 

 Evita a formação de manchas de 
humidade e o incrustamento de 
mofo, musgo, verdete, óxido, etc. 

 Evita a saída de salitre do material
 Cria uma barreira contra os agentes 
atmosféricos evitando o envelhecimen-
to rápido e o desgaste do material.  

Atenção:
Sobre pedra natural com baixa absorção 
(ex. ardosia): aplicar somente uma demão 
do produto. Testar o produto numa peque-
na área da superfície para verificar que não 
altera a cor. 
Não aplicar o produto no caso de se prever 
chuva nas proximas 8 horas. 

AdVERTÊNCIAS
•  Manter fora do alcance das crianças.  
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• Não protege o mármore e as pedras calcárias dos
 ataques ácidos.
• A utilização da máquina rotativa é possível só quando
 esta perfeitamente integra.
Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado 
correctamente, seguindo os criterios de colocação: respeito 
das inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, 
perfeito isolamento do sub solo, etc.  
TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material entre 5º 
e 30º C.
COMPOSIÇÃO
• Mistura de componentes polisiloxánicos diluídos em sol-
vente hidrocarboneto desodorizado. 

ETIQUETAdO
Advertências: Perigo

Indicações de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser 
mortal por ingestão e penetração nas vias 
respiratórias. Pode provocar pele seca ou 
gretada, por exposição repetida.

Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, 
mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter 
fora do alcance das crianças. Manter afastado 
do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes. 
Não fumar. Usar luvas de protecção / vestuário de pro-
tecção / protecção ocular / protecção facial. EM CASO 
DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. 
Eliminar o conteúdo / recipiente em comforme as indi-

cações administrativas. Contém: NAFTA(PETROLEO), 
FRACÇÃO PESADA DE HYDROTREATING.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: incoloro
Odor: ligeiro odor a solvente hidrocarboneto 
densidade: 0,777 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos 
mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e compro-
vações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais 
como: estado da superfície antes do tratamento, características e 
acabamento do material não especificados, condições ambientais, 
profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar 
um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nen-
huma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Pedra natural                10/20 m2                  
CImento                                5 m2                 

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. metal de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

 Consolida o material (barro cozido, 
grés rústico, pedra natural, juntas, 
etc.) evitando a deterioração dos 
mesmos. 

 Não cria película superficial, deixa 
transpirar e evita a formação de óxido 
e saídas de salitre do material.  

 Fácil de aplicar com trincha ou 
aplicador similar.  

COMO ACTUA

Não se diluí: pronto para usar.
Aplicação:
Limpar o pavimento com o detergente desen-
gordurante FiLaPS87. Com superfície limpa 
e seca, aplicar o produto com uma trincha de 
maneira uniforme, impregnando bem juntas, 
gretas e fissuras. Passados 5 minutos, eliminar 
o eventual excesso de produto em superfície 
com papel absorvente ou trapo seco, secando 
completamente a superfície. Sobre material 
com alta absorção recomenda-se aplicar uma 
segunda demão do produto, passadas 24 
horas. Esperar 24 h. antes de transitar. 
Atenção:
Em materiais com alta absorção (barro, cimento, 
pedra arenaria, etc.) aplicar outra demão de produ-
to passadas 24 horas da primeira aplicação.  
O produto reaviva ligeiramente a tonalidade dos 
materiais absorventes, realizar um teste prévio 
numa pequena área da superfície. 
Não aplicar o produto no caso de se prever chuva 
nas proximas 8 horas. 

SALVAterrAZZA
PROTECTOR CONSOLIDANTE ANTI-INFILTRAÇÕES 

 GRÉS E PORCELÂNICO
 JUNTAS EM CIMENTO
 GRÉS RÚSTICO
 BARRO COZIDO
 PEDRA E AGLOMERADOS 
 CIMENTO

Salvaterrazza elimina o problema das 
infiltrações de água que criam mofo, eflo-
rescências e outros danos á estrutura.
O produto penetra no interior da greta ou 
fissura unindo-se quimicamente ao mate-
rial e dando-lhe maior compactação. 
Salvaterrazza não cria película superficial, 
impede a penetração de água no interior 
do material deixando-o transpirar.  

 Impermeabiliza gretas e fissuras até 
1 mm de espessura evitando o pro-
blema de infiltrações e absorção de 
água. 

 Impermeabiliza e consolida o material 
evitando sua rápida deterioração 

 Ideal para proteger terraços, varan-
das, coberturas...

 Em material pouco absorvente, reavi-
va ligeiramente a tonalidade sem criar 
película superficial. 

 Protege também as juntas, incluindo 
as gretadas. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido, Pedra         10/15 m2                  

Grés, porcelânico e grés rústico 30 m2                 

“O rendimento é indicativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.  
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• A utilização da máquina rotativa é possível
 só quando esta perfeitamente integra. 
TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.
COMPOSIÇÃO
• Mistura de compostos siloxánicos dispersos em 
solvente hidrocarboneto desodorizado. 
A norma do D.lgs 161/06 categoria: Primer fijador 
(consolidante) 
Valor límite UE para este produto (Cat: 1/h): 750 g/l 
(2010) 
Este produto contém ao máximo 624,87 g/l 

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili. Può esse-
re letale in caso di ingestione e di pene-
trazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga dura-
ta. L’esposizione ripetuta può provocare 
secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza:
In caso di consultazione di un medico, tene-
re a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme 
libere / superfici riscaldate. Non fumare. Indossare 
guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il 
viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediata-
mente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire 
il prodotto / recipiente in conformità con le disposi-

zioni amministrative. Contiene: NAFTA(PETROLIO), 
FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: incoloro
Odor: ligeiro a solvente hidrocarboneto
densidade: 0,852 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C
Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que nos 
escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, 
características e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc. 
Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a 
superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabilidade 
pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. metal de 1 litro: 
caixas de 12 unidades.
Emb. metal de 5 litros: 
caixas de 4 unidades.  
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I detergenti FILA puliscono tutte le super
fici con tutta l’efficacia e la delicatezza 
che serve.

Rimuovono residui di cantiere, efflore
scenze, ossidazioni vecchi trattamenti e 
ogni tipo di macchie: oleose, grasse, 
organiche, colorate. Senza alcun limite. 
Sono semplici da usare, rispettosi di chi li 
usa, delicati sui materiali. Lasciano un gra
devole profumo e soprattutto garantisco
no sempre la massima efficacia. 

Mai più sporco impossibile.
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T E C H N I C A Linformation

Produtos
de acabamento 

Os produto de acabamento Fila, são os 
produtos que marcaram o desenvolvi-
mento da empresa.

O tratamento Fila para barro cozido tem 
revolucionado a arte da proteção das 
superfícies e abriu um novo caminho a 
todo o sector. A aplicação de um acaba-
mento Fila á base de cera líquida, tem a 
importante finalidade de proteger contra 
a passagem, favorecendo a manutenção 
e alongando a vida dos pavimentos inte-
riores de barro cozido, grés rústico, pedra 
natural, etc.. Hoje em dia as ceras Fila 
permitem realizar elegantes acabamen-
tos com efeito opaco, brilhante, acetina-
do, metalizado... Tendo como principais, 
características uma grande resistência e 
facilidade de utilização.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não de diluí: pronto para usar.

Aplicação
1. Utilizar a plana de aço ou o fratás de 

aço inoxidável com a mesma técnica 
do rejuntamento. Como alternativa, 
é possível utilizar o produto como 
uma cera tradicional, isto é com uma 
esponja ou com um pano suave. 

2. Uma vez secado o produto, passadas 
umas horas após sua aplicação, abril-
hantar com um pano.

Manutenção: limpar o pó e apli-
car o detergente neutro em spray 
FiLabriO. ao cabo de uns anos, 
voltar a aplicar o produto para garantir 
a eficácia da proteção

CerA Per StUCCO D’Arte
CERA EM PASTA PARA A PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE ESTUCO ARTISTICO

 ESTUCADO ARTISTICO, 
MARMÔREO, VENECIANO

 Excelente para os acabamento de 
estuco veneciano, marmóreo, efecto 
encáustico

 Excelente para todos os acabamen-
tos que requeren um brilho superior e 
proteção final

 É suficiente só uma demão de pro-
ducto 

 Impermeabiliza e proporciona um 
calído e elegante brilho ás paredes 
tratadas com estuco artístico com 
acabamento “veneciano”, marmóreo, 
etc.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• Ventilar devidamente o local durante a apliação
 e secagem do produto
• A utilização da máquina rotativa abrilhantadora
 é possível só quando esta perfeitamente integra. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 25º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Disperções de ceras em base solvente hidrocarbo-
neto desodorizado. 

ETIQUETAdO
Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili. 
L’esposizione ripetuta può provocare sec-
chezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza:
In caso di consultazione di un medico, tenere a dispo-
sizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti 
di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. 
Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare 
guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il 
viso. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con 
le disposizioni amministrative.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: pasta
Cor: neutro
Odor: ligeiro a solvente  
densidade: 0,79 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C.

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos 
mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e compro-
vações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais 
como: estado da superfície antes do tratamento, características e 
acabamento do material não especificados, condições ambientais, 
profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar 
um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume 
nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. metal de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.

Com um litro de produto podem tratar-se:

10/20 m2                  

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 
Pode utilizar-se puro ou diluído em água segundo 
as necessidades:
Aplicação:
Para proteger mármore, travertino, aglomerados 
polidos e mosaico hidráulico:
Pavimentos usados:  Espalhar o produto puro ou 

ligeiramente diluido em água, com um pano 
húmido ou outro aplicador similar. Deixar secar 
(pelo menos 1 hora) e puxar o lustro com um 
pano ou com uma enceradora.

Pavimentos novos: Diluir o produto em 1-2 litros 
de água e aplicar seguindo as instruções acima 
indicadas.

Como acabamento em barro cozido e grés 
rústico:
 aplicar puro com trincha ou outro aplicador simi-

lar. Deixar secar durante (pelo menos 1 hora) e 
puxar o lustro com pano ou uma enceradora.

Para a manutenção:
 Para manter a capa de cera líquida diluir periodi-

camente um ou dois copos de produto no balde 
de água e esfregar normalmente. Esta operação 
deverá ser  mais frequente (a cada 20-30 dias) 
nos primeiros meses da utilização do pavimento.

FILACLASSIC
CERA ECOLÓGICA NATURAL PARA MÁRMORE, TERRAZO E MOSAICO HIDRÁULICO  

 MÁRMORE  
 GRANITO
 AGLOMERADOS
 MOSAICO HIDRÁULICO 
 PEDRA NATURAL
 BARRO COZIDO 

 Protege as superfícies interiores e faci-
lita a sua limpeza e manutenção . 

 Proporciona um elegante brilho natural. 
 Abrilhanta-se com facilidade com um 
esfregão aumentando ligeiramente o 
brilho.   

 Alonga a vida do pavimento protegen-
do-o do desgaste da passagem. 

 Produto realizado com ceras naturais 
 De fácil aplicação e manutenção.

 Protege e mantém o brilho de pavi-
mentos de mármore, granito, traverti-
no e terrazo polidos. 

 Ideal como acabamento e manu-
tenção dos pavimentos interiores de 
mosaico hidráulico

 Recupera o brilho das superfícies 
desgastadas pelo uso. 

 Também pode utilizar-se como cera 
de acabamento e manutenção em 
outros materiais (barro cozido, pedra 
natural não polida, grés rústico, etc.)  

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido                      30 m2                  
Pedra                            30/40 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.  
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• Não deve-se utilizar o produto em superfícies
 exteriores nem em ambientes húmidos (ex. duche)  

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Emulsão em base aquosa de ceras naturais e sin-
téticas, emulsionante não iónico, disperção polime-
rica, perfume e aditivos (conservante, antiespuma e 
impregnante).

ETICHETTATURA
Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio 
e sicurezza perché il prodotto non è classificato peri-
coloso secondo la vigente normativa.

Contiene: 2,2,2”- (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) 
trietanolo.
Può provocare una reazione allergica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: bouquet floreal
densidade: 1,001 kg/l
pH: 8,1

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação: 
agitar antes de usar. aplicar com um 
pano e passar pela superfície que se 
deseja puxar o lustro. Esperar uns minu-
tos e abrilhantar com pano limpo.  

FILAFeBOL
ABRILHANTADOR PARA PRATA, COBRE E LATÃO

 PRATA, COBRE 
 LATÃO

 Muito prático e fácil de utilizar. 
 Não risca as superfícies.  

 Limpa e lustra as peças de prata, 
cobre, latão... 

 Conserva o brilho dos materiais. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• Produto alcalino, fechar bem a tampa depois
 do uso 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Contém: tensioactivos não iónico inf. ao 5%, sabão 
inf. 5%.  

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido 
Cor: acastanhado 
Odor: a amoníaco    
densidade: 1,178 kg/l
pH: 10,5

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Plástico de 200 ml; caixas de 12 unidades.

DO/LB 14 REV. 00 - 18/04/2013

www.atila.com.pt



53

AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 
Proteção de pavimentos e paredes:
Com superfície limpa e seca, aplicar uma demão 
de produto, puro ou ligeiramente diluido em água, 
com uma trincha ou aplicador de cera de maneira 
uniforme. Uma vez seca a superfície (esperar pelo 
menos 1 hora) aplicar uma segunda demão de 
produto cruzada sobre a primeira e por fim deixar 
secar. Caso se pretenda, pode puxar-se o lustro 
para obter um ligeiro acabamento aveludado. 
Em superfícies muitos porosas é necessaria a 
aplicação previa de um impermeabilizante Fila (ex. 
FiLaW68).
Manutenção:
Para manter a capa de cera: diluir periodicamente 
um ou dois copos de produto no balde de água 
(500 ml em 5 litros de água) e esfregar normal-
mente. Esta operação deverá ser mais frequente (a 
cada 20-30 dias) nos primeiros meses da utilização 
do pavimento. 
Para renovar a capa de cera: aplicar o produto 
ligeiramente diluido em água (200 ml em 5 litros de 
água) com aplicador de cera o pano.

FILAMAtt
CERA  DE EFEITO OPACO 

BARRO COZIDO 
GRÉS RÚSTICO 
 PEDRA E AGLOMERADOS 
NÃO POLIDOS 

 De fácil aplicação
 Tem uma grande capacidade de 
aderência. 

 Pode utilizar-se pura (como acaba-
mento) ou diluída em água (como 
manutenção). 

 Protege os pavimentos interiores de 
barro cozido, grés rústico e pedra 
com acabamento rústico, proporcio-
nando um acabamento natural de 
efeito opaco.  

 Suaviza a textura dos materiais poro-
sos facilitando a limpeza e a manu-
tenção diária. 

 Cria uma fina película superficial que 
protege o material do desgaste da 
passagem e contra a sujidade. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• O produto embalado não resiste ao gelo.
 Conservar a temperatura ambiente. 

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C. 
Aplicar com temperatura do material entre 10º e 
30º C.

COMPOSIÇÃO
Emulsão aquosa de ceras duras e polímeros com 
agentes opacificantes e outros aditivos apropiados.    

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: floral   
densidade: 1,004 kg/l
pH: 8,9

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido                      30 m2                  
Pedra                             30/40 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Atenção:
è possível eliminar o produto utilizando o deter-
gente decapanteFiLaPS87.
Não deve utilizar-se o produto em superficies 
exteriores nem em ambientes húmidos (casas de 
banhos, duches, etc.)  

DO/LB 14 REV. 00 - 18/04/2013

www.atila.com.pt



54

AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 
Não se diluí: pronto para usar.

Aplicação 
Com a superfície limpa e seca, aplicar 
uma fina demão de produto com uma 
trincha ou um aplicador similar. Deixar 
secar de 30 minutos até 1 hora e utilizar 
uma máquina rotativa ou enceradora 
doméstica com um disco de palha-
de-aço fino, até obter um alto grau de 
brilho. É necessário repetir a operação 
no caso do pavimento estar muito dani-
ficado.    

FILAkrIStALL
RENOVADOR ABRILHANTADOR PARA MÁRMORE POLIDO 

 MÁRMORE  E
 AGLOMERADO POLIDOS 

 Revitaliza as superficies antigas e 
desgastadas pelo uso. 

 Não é toxico nem agressivo já que 
não contém ácidos inorgânicos 
agressivos. 

 Pode utilizar-se também em banca-
das de mármore polido brilhante de 
casas de banho e cozinhas. 

 Recupera o brilho original dos pavi-
mentos de pedra natural do tipo 
“polido” (mármores e travertinos), 
terrazo e aglomerado polidos deterio-
rados por causa do envelhecimento e 
do desgaste. 

Embalagens
Emb. plástico de 500 ml.: caixas de 12 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Emulsão em base aquosa de ceras naturais e sin-
téticas, tensioáctivos não iónicos, dispersão poli-
mérica, ácido orgânico, óxidos inorgânicos e aditi-
vos (conservantes e anti-espuma) 

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: característico a emulsão de ceras   
densidade: 1,014 kg/l
pH: 4,2

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

30/50 m2                  

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Atenção:
Não deve-se utilizar o produto em superfícies 
exteriores nem em ambientes húmidos (casas 
de banhos, duches, etc.)  
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 
Proteção de superficies:
Com superfície limpa e seca, aplicar uma 
demão de produto puro com uma trincha 
ou aplicador de cera de maneira uniforme. 
Uma vez seca a superfície (esperar pelo 
menos 1 hora) aplicar uma segunda demão 
de produto cruzada sobre a primeira e por 
fim deixar secar. Em superfícies muitos 
porosas é necessaria a aplicação previa de 
um impermeabilizante Fila (ex. FiLaW68), 
esperando 24 horas antes de aplicar 
FiLalONGliFE.
Manutenção:
Para manter a capa de cera: diluir periodi-
camente um ou dois copos de produto no 
balde de água (500 ml em 5 litros de água) 
e esfregar normalmente. Esta operação 
deverá ser mais frequente (a cada 20-30 
dias) nos primeiros meses da utilização do 
pavimento.
Para renovar a capa de cera: decapar 
com FiLaPS87 diluido 1:5 em água e, 
com pavimento limpo e seco, aplicar 
FiLalONGliFE seguindo as instruções 
acima indicadas.

FILALONGLIFe
CERA DE EFEITO BRILHANTE   

BARRO COZIDO 
GRÉS RÚSTICO
 PEDRA E AGLOMERADO

 De fácil aplicação: é auto-brilhante 
 Não necessita puxar o lustro 
 Tem uma grande capacidade de 
aderência. 

 Pode utilizar-se pura (como acaba-
mento) ou diluída em água (como 
manutenção). 

 Protege os pavimentos interiores de 
barro cozido, grés rústico e pedra 
com acabamento rústico, propor-
cionando um acabamento de efeito 
brilhante. 

 Suaviza a textura dos materiais poro-
sos facilitando a limpeza e a manu-
tenção diária. 

 Cria uma fina película superficial, que 
protege o material do desgaste da 
passagem e contra a sujidade. 

Atenção:
esperar sua completa secagem antes de transitar e não repasar o produto nas áreas já tratadas e não secas. 
E’ possível eliminar o produto utilizando o detergente decapante FiLaPS87.
Não deve utilizar-se o produto em superfícies exteriores nem em ambientes húmidos (casas de banhos, duches, etc.)

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido                     30 m2                  
Pedra                            30/40 m2

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Emulsão aquosa de polímeros metalizados, ceras 
polietilénicas, resinas impregnantes, plastificantes, 
perfume e aditivos (conservantes e antiespuma).

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: fresco   
densidade: 1,035 kg/l
pH: 8,6

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Atenção:
Não deve utilizar-se o produto em superfícies exteriores nem 
em ambientes húmidos (casas de banhos, duches, etc.)  

Não se diluí.
tratamento de barro cozido:
Depois da aplicação de uma camada de base 
do hidrorepelente FiLaES82 ou FiLaClASSiC, 
aplicar duas demãos de produto com um intervalo 
de 8 horas entre demãos. Utilizar uma esponja 
de banho suave ou máquina rotativa com disco 
de “pelo de porco”. Passadas 8 horas, com o 
produto seco, puxar o lustro com um  pano ou 
uma  enceradora ou máquina rotativa com disco 
branco e aplicar uma cera líquida de acabamento 
(FiLaMAtt, FiLalONGliFE, etc.)
tratamento mármore envelhecido:
depois da aplicação de uma camada de base 
do impermeabilizante FiLaMP90, aplicar duas 
demãos de produto com um intervalo de 8 horas 
entre demãos. Utilizar uma esponja de banho 
suave ou máquina rotativa com disco de “pelo de 
porco”. Passadas 8 horas, com o produto seco, 
abrilhantar com um pano ou uma enceradora 
ou máquina rotativa com disco branco e aplicar 
uma cera líquida de acabamento (FiLaMAtt, 
FiLalONGliFE, etc.) 

Sobre soleiras, lapidas e outros elementos 
em mármore:
aplicar com pano seco, esfregar até com-
pleto secado. a superfície volverá brilhante e 
impermeável. 

FILANAtUrWAX
CERA EM PASTA PARA BARRO COZIDO E MÁRMORE ENVELHECIDO 

BARRO COZIDO 
 PEDRA NÃO POLIDA 
MÁRMORE

 ENVELHECIDO

 Ideal também para pequenas super-
fícies: bancadas, mesas, etc. 

 De fácil aplicação: com esponja 
suave ou máquina rotativa com disco 
de “pelo de porco”. 

 Ideal em barro cozido e mármore 
envelhecido. 

 Protege os pavimentos de barro 
cozido, mármore envelhecido e pedra 
natural com acabamento rústico.  

 Tonaliza e hidrata os materiais pré-
tratados ou os materiais impermeabi-
lizados com hidrorepelente. . 

 Disponível em 2 cores: neutra e 
castanho (marrone). 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido                      20 m2                  
Pedra                                  20 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

Embalagens
Emb. Metal de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. Metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.  
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• Durante o inverno, a pasta pode adquirir uma textura 

sólida. Neste caso é suficiente colocar a embalagem 
perto de um aquecedor, ou aquecer a embalagem em 
banho-maria para que fique mais fluida. Posteriormente 
e antes de usar aconselha-se a mexer muito bem. 

• Nunca aquecer sobre fogo direto, porque as ceras em 
pasta são inflamáveis. 

• A utilização da máquina rotativa é possível só quando 
esta perfeitamente integra.  

TEMPERATURA
TTemperatura de armazenagem: de 0º a 25º C.
O produto aplica-se com temperatura do material entre 
10º e 30º C.
COMPOSIÇÃO
Dispersão de ceras naturais em solvente hidrocarboneto 
desodorizado; coloradas com colorantes específicos.     

ETIQUETAdO
Advertências: Atenção
Indicações de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode pro-
vocar pele seca ou gretada, por exposição 
repetida.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das 
crianças. Manter afastado do calor / faísca / chama 
aberta / superfícies quentes. Não fumar. Manter o 
recipiente bem fechado. Usar luvas de protecção / 
vestuário de protecção / protecção ocular / protecção 
facial. Eliminar o conteúdo / recipiente em comforme 
as indicações administrativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: pasta
Cor: neutro-giallo-marrone
Odor: ligeiro odor a solvente
densidade: 0,79 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C.

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar

Aplicação
Em juntas de barro e grés rústico:
Depois de uma demão de impermea-
bilizante adequado, aplicar o produto 
com pincel sem tocar as lajotas. Retirar 
possíveis excessos do produto com 
FiLaSOlv. 

Em juntas de cerâmica: 
aplicar o produto com pincel tentando 
não tocar nos azulejos. Retirar possíveis 
excessos do produto com FiLaSOlv. 

FILANAtUrWAX NerA Per FUGHe
CERA EM PASTA PARA JUNTAS COR PRETO 

CERÂMICA ESMALTADA 
GRÉS RÚSTICO 
 BARRO COZIDO

 Ideal para juntas largas de cimento
 Excelente em cerâmica esmaltada 
rústica e azulejos rústicos 

 Corrige alterações de cor de ardosia 
e de outras pedras naturais

 Os possíveis excessos de produ-
tos eliminam-se facilmente com 
FILASOLV. 

 Protege e proporciona cor preta às 
juntas de azulejos e cerâmica esmal-
tada.

Atenção:
Não deve utilizar-se o produto em superfícies exteriores 
nem em ambientes húmidos (casas de banhos, duches, 
etc.)  

AVVERTENZE
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• Durante o inverno, a pasta pode adquirir uma 

textura sólida. Neste caso é suficiente colocar a 
embalagem perto de um aquecedor, ou aquecer a 
embalagem em banho-maria para que fique mais 
fluida. Posteriormente e antes de usar aconselha-se 
a mexer muito bem.

• Nunca aquecer sobre fogo direto, porque as ceras 
em pasta são inflamáveis.

• A utilização da máquina rotativa é possível só quando 
esta perfeitamente integra.  .

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º a 25º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.
COMPOSIÇÃO
Dispersão de ceras naturais em solvente hidrocar-
boneto desodorizado, da cor negro.       

ETIQUETAdO
Advertências: Atenção
Indicações de perigo:
Líquido e vapor inflamáveis. Pode pro-
vocar pele seca ou gretada, por exposição 
repetida.
Frases de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das 
crianças. Manter afastado do calor / faísca / chama 
aberta / superfícies quentes. Não fumar. Manter o 
recipiente bem fechado. Usar luvas de protecção / 
vestuário de protecção / protecção ocular / protecção 
facial. Eliminar o conteúdo / recipiente em comforme 
as indicações administrativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: pasta
Cor: preto
Odor: ligeiro odor a solvente   
densidade: 0,79 kg/litro
Ponto de inflamabilidade: 40° C.

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. Metal de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. Metal de 5 litros: caixas de 4 unidades.

Com um litro de produto podem tratar-se:

300 m² com lajotas 30x30 e junta de 0,5 cm 

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Diluição: puro ou diluído em água (1-2 
copos no balde de lavagem), em função 
do desgaste do pavimento.
Aplicação: Com superfície limpa e 
seca, aplicar uma demão de produto, 
concentrada ou diluída, de maneira 
uniforme e contínua com uma esfre-
gona ou um  pano húmido. Espalhar 
bem para evitar excessos de produto. 
Uma vez seco, puxar o lustro com uma 
abrilhantadora (ou máquina rotativa com 
pad branco) ou com um pano de lã. 
Manutenção: soluções diluídas do 
detergente neutro FiLaClEANEr.
Para manter uma constante manu-
tenção na parte superficial do material 
dada pela camada de cera líquida, diluir 
de vez em quando um ou dois copos de 
produto no balde de água e esfregar de 
modo habitual. Esta operação deverá 
ser mais frequente (a cada 20-30 dias) 
nos primeiros meses  da utilização do 
pavimento. 

FILAPArQUet WAX
CERA LÍQUIDA PARA MADEIRA ENVERNIZADA 

MADEIRA 
PARQUET LAMINADO

 Pode aplicar-se pura ou diluída em 
água segundo o grau de desgaste do 
pavimento.  

 De fácil aplicação.
 Proporciona ao pavimento um 
aumento de brilho. 

 Elevado poder de repelir a sujidade e 
o pó, o que permite uma fácil manu-
tenção. 

 Facilita a manutenção diária. 

 Protege e alonga a vida dos pavi-
mentos de madeira envernizada. 

 Aplica-se quando a proteção original 
começa a apresentar sinais visíveis 
de desgaste. 

 Cria uma fina película superficia,l que 
protege o material do desgaste da 
passagem e contra a sujidade. 

Atenção:
Durante a aplicação não exceder a quanti-
dade, porque neste caso o pavimento pode 
ficar com marcas. Para eliminar possíveis 
marcas, passar a enceradora ou um pano 
seco.  

Com um litro de produto podem tratar-se:

30 m2                  

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• O produto embalado não resiste ao gelo.  
 Conservar a temperatura ambiente

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Emulsão aquosa de ceras de síntesis, com disper-
sões poliméricas e aditivos adequados.   

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

Contiene: 2,2,2”- (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) 
trietanolo 
Può provocare una reazione allergica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: floral   
densidade: 1,011 kg/l
pH: 8,1
Esta informação é o resultado de nossos conheci-
mentos técnicos mais recentes e apoiam-se em con-
tínuas investigações e comprovações de laboratório. 
Podem existir fatores que nos escapem, tais como: 
estado da superfície antes do tratamento, caracterí-
sticas e acabamento do material não especificados, 
condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste pre-
liminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume 
nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos 
seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 
Dilução: puro ou diluido segundo as necessidades.

Com superfície limpa e seca, aplicar uma demão de 
produto, puro ou ligeiramente diluido em água, com 
uma trincha ou aplicador de cera de maneira unifor-
me. Uma vez seca a superfície (esperar pelo menos 
1 hora) aplicar uma segunda demão de produto cru-
zada sobre a primeira e por fim deixar secar. Caso se 
pretenda, pode puxar-se o lustro para obter um ligeiro 
acabamento acetinado. 

Em superfícies muitos porosas é necessaria a 
aplicação previa de um impermeabilizante Fila (ex. 
FiLaW68).

Manutenção:
Para manter a capa de cera diluir periodicamente um 
ou dois copos de produto no balde de água (500 ml 
em 5 litros de água) e esfregar normalmente. Esta 
operação deverá ser mais frequente (a cada 20-30 
días) nos primeiros meses da utilização do pavimento.

Para renovar a capa de cera aplicar  o produto puro 
com aplicador de cera ou pano. Com superfície seca 
(esperar pelo menos 1 hora) puxar lustro. 

FILASAtIN
CERA EFEITO ACETINADO  

BARRO COZIDO 
GRÉS RÚSTICO 
PEDRA E AGLOMERADO 
NÃO POLIDOS

 De fácil aplicação
 É possível abrilhantar com pano ou 
abrilhantadora para obter um ligeiro 
aumento de brilho.  

 Tem uma grande capacidade de 
aderência. 

 Pode utilizar-se pura (como acaba-
mento) ou diluída em água (como 
manutenção). 

 Protege os pavimentos interiores de 
barro cozido, grés rústico e pedra 
com acabamento rústico proporcio-
nando um elegante efeito acetinado.   

 Suaviza a textura dos materiais poro-
sos facilitando a limpeza e a manu-
tenção diária. 

 Cria uma fina película superficial que 
protege o material do desgaste da 
passagem e contra a sujidade. 

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro Cozido                     30 m2                  
Pedra                            30/40 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

RENdIMENTO 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.    
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• O produto embalado não resiste ao gelo.  
 Conservar a temperatura ambiente.

Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Emulsão de ceras de síntesis, com dispersões poli-
méricas e aditivos adequados.   

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

Contiene: 2,2,2”- (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) 
trietanolo. 
Può provocare una reazione allergica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: floral   
densidade: 1,010 kg/l
pH: 8,1

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

Atenção:
Não deve utilizar-se o produto em superficies exteriores 
nem em ambientes húmidos (casas de banhos, duches, 
etc.)  
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar 

Aplicação: 
agitar antes de usar. aplicar com um 
pano e passar pela superfície que se 
deseja limpar até á sua completa seca-
gem do produto.  

FOrMULA LeGNO
ABRILHANTADOR PARA MADEIRA   

MADEIRA NATURAL
 E ENVERNIZADA 

 Dupla função: limpa e nutre ao 
mesmo tempo  

 Mantem a cor natural da madeira 
 Fácil de aplicar e seca muito rapida-
mente    

 Limpa, nutre e abrilhanta as peças 
de madeira natural e/ou envernizada: 
portas, moveis, estantes...   

 Reaviva o brilho das superfícies. 

Atenção:
Não aplicar em pavimentos.  

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso. 

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Ceras naturais (cera de abelha) e de sínteses, 
sabão, solvente hidrossolúvel, óleos de silicona, 
perfume, água e solventes hidrocarboneto deso-
dorizado.   

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

Avvertenza: L’esposizione ripetuta può provocare 
secchezza o screpolature della pelle.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: fluido cremoso 
Cor: branco leitoso
Odor: a mel     
densidade: 0,94 kg/l
Solubilidade em água: completamente solúvel. 

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 250 ml; caixas de 12 unidades.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Não se diluí: pronto para usar 

Aplicação: 
agitar antes de usar. aplicar com um 
pano e passar pela superfície que se 
deseja limpar até á sua completa seca-
gem do produto.  

FOrMULA MArMO
ABRILHANTADOR PARA MÁRMORE   

PEDRA
 E AGLOMERADOS

 Fácil de aplicar 
 Dupla função: limpa e nutre ao 
mesmo tempo  

 Eficaz e com resultados imediatos  
 Pronto para usar: não se diluí 

 Limpa, nutre e lustra as peças de 
mármore, granito e aglomerados: 
bancadas, mesas, etc.  

 Elimina os resíduos calcários deixa-
dos pela água.

 Devolve o brilho às superfícies des-
gastadas 

Embalagens
Emb. plástico de 250 ml; caixas de 12 unidades.

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Ceras naturais (cera de abelha) e de síntesis, sabão, 
solvente hidrossolúvel, óleos de silicona, perfume, 
água e solventes hidrocarboneto desodorizado.   

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o 
screpolature della pelle.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: fluido cremoso 
Cor: branco leitoso
Odor: a mel
densidade: 0,94 kg/l
Solubilidade em água: completamente solúvel

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Atenção:
Não aplicar em pavimentos.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

Verter o produto puro em um pano e 
passar pelo pavimento. Uma vez seco o 
pavimento (esperar pelo menos 1 hora) 
passar uma segunda demão de produto 
cruzada sobre a primeira e por fim dei-
xar secar. Esperar 30 minutos antes de 
transitar.  
Manutenção: 
para manter a capa de cera, diluir 
periodicamente um ou dois copos de 
produto no balde de água e esfregar 
normalmente.  
Para renovar a capa de cera: decapar 
com FiLaPS87 e volver aplicar o pro-
duto seguindo as instruções acima 
indicadas. 

MetALWAX
CERA METALIZADA AUTO- BRILHANTE   

RESÍNA
LAMINADOS PLÁSTICOS  
LINÓLEO 
BORRACHA E PVC 

 Não necessita puxar o lustro. 
 De fácil aplicação.
 Pode utilizar-se pura (como acaba-
mento) ou diluída em água (como 
manutenção). 

 Cria uma fina película superficial que 
protege o material do desgaste da 
passagem e contra a sujidade. 

 Ideal em pavimentos de borracha, pvc 
e linóleo. 

RENdIMENTO 

Com um litro de produto podem tratar-se: 
30 m2

“O rendimento é orientativo e entendem-se
por cada aplicação”

Atenção:
esperar sua completa secagem antes de transitar e 
não repasar o produto nas áreas já tratadas e não 
secas. 
E’ possível eliminar o produto utilizando o detergente 
decapante FiLaPS87. 

AdVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.   
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.  
• Não deve utilizar-se o produto em superfícies 

exteriores nem em ambientes húmidos (casas 
de banhos, duches, etc.)  

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 10º e 30º C.

COMPOSIÇÃO
Emulsão aquosa de polímeros metalizados, ceras 
polietilénicas, resinas impregnantes, plastificantes, 
perfume e aditivos (conservantes e antiespuma)  

ETIQUETAdO
Não  requer, no rótulo, indicações de perigo e segu-
rança porque o produto não é classificado como 
perigoso segundo a norma vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: fresco   
densidade: 1,025 kg/l
pH: 7,7

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos téc-
nicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações 
e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que 
nos escapem, tais como: estado da superfície antes do trata-
mento, características e acabamento do material não especi-
ficados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, 
etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre 
a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabili-
dade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
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