
1

www.filachim.com

Fila desde sempre cuida de todas as suas superfícies de cerâmica, porcelânico, 
grés rústico, barro cozido, pedra natural e artificial, durante cada fase de 
tratamento dos materiais: desde a limpeza até a proteção e manutenção.

FASES
DE TRATAMENTO

ESQUEMAS
DE TRATAMENTO 

QUE FAZER SE 

FILASYSTEM
Catálogo de tratamentos.

Actualização M
arço 2013

www.atila.com.pt

antero
LOGO_ATILA_SF



2

www.atila.com.pt



3

INDICE 
Introdução pag   4

Fases de tratamento

Pré-tratamento pag   6

Limpeza final de obra pag   8

Proteção pag   10

Acabamento pag   12

Manutenção pag   14

Esquemas de tratamento 

Cerâmica, grés  porcelânico         pag   18

Grés rústico natural             pag   21

Barro cozido, terracota e tijolo face á vista      pag   23

Pedra natural                       pag   28

Pedra artificial, cimento     pag   32

Mosaico hidráulico                pag   34

Parquet e madeira                  pag   35

Que fazer se                            pag   37

Glossário                                  pag   46

www.atila.com.pt



4

O SISTEMA FILA: SOLUÇÕES QUE VALORIZAM OS MATERIAIS
Recomendados pelos melhores fabricantes de pavimentos e revestimentos do mundo, as soluções Fila são mais do 
que simples produtos: realizam um tratamento completo que, fase atrás fase, acrescenta prestígio às superfícies, 
respeitando as suas características naturais. Desde o pré-tratamento até à manutenção, o sistema Fila garante 
resultados eficazes ao longo do tempo.

A LIMPEZA  
A limpeza é de importância fundamental para a valorização de todas as superfície, que tenham ou não absorção, e 
divide-se em duas fases: 
- a limpeza após do assentamento (final de obra) 
- a manutenção (diária e extraordinária)

A PROTEÇÃO
A proteção é fundamental para evitar que todos aqueles materiais com absorção se estraguem e percam a sua 
beleza devido a manchas e humidades. Proteger os materiais de manchas e de humidades, obtendo ao mesmo 
tempo o efeito estético desejado, é um processo fundamental que se realiza em três fases:
- O pré-tratamento 
- A proteção de base (à que chamaremos a partir de agora “proteção”)
- A proteção de acabamento (à que chamaremos a partir de agora “acabamento”) 

Nas seguintes páginas vamos aprofundar as várias fases de tratamento, com todas as informações necessárias para 
assegurar uma longa vida aos seus pavimentos e revestimentos.

INTRODUÇÃO

®

®

®
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PRÉ-TRATAMENTO 

VANTAGENS DO PRÉ-TRATAMENTO  

Protege as superfícies contra a sujidade do 

rejuntamento 

Facilita a operação de rejuntamento

Facilita a limpeza final de obra 

Acelera o tempo de secagem após a limpeza inicial

e também as seguintes fases do tratamento.

ATENÇÃO: Não se trata de uma fase obrigatória, mas sim 
de uma operação aconselhada quando se têm que rejuntar 
materiais muito absorbentes, como por exemplo o barro cozido, 
a terracota e as pedras naturais muito porosas.

0
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FILAPRW200
PROTETOR PARA APLICAR ANTES DE REJUNTAR

FILAPRW200 é o novo impermeabilizante de Fila 
específico para proteger os pavimentos entre a fase de 
colocação e a de rejuntamento.
Eficaz contra a sujidade de colocação, facilita a limpeza 
do rejuntamento e  facilita a limpeza final de obra sem 
alterar o aspeto dos materiais.

Um conselho profissional: 
Quando realizar o pré-tratamento 

O pré-tratamento deve realizar-se sobre material colocado 
com cimento-cola pelo menos num dia dantes de proceder 
ao rejuntamento.

Não tratado                                         Tratado com FILAPRW200

Não tratado                                         

Antes da limpeza                              Depois da limpeza 

Antes da limpeza                              Depois da limpeza 

Tratado com FILAPRW200

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.

Ideal para materiais absorventes como barro 
cozido, terracotas, grés rústicos, pedras naturais, 
pedras artificiais, cimento e aglomerados. 

3
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VANTAGENS DA LIMPEZA FINAL DE OBRA   

Elimina os resíduos do rejuntamento em geral, sujidade 
provocada pela colocação 
Elimina a sujidade de obra e os resíduos superficiais do 
material.
Evita que a sujidade de colocação se adira à superfície, 
facilitando as seguintes fases de proteção e manutenção
 

LIMPEZA FINAL DE OBRA 

Pavimento de mármore envelhecido antes da limpeza final de obra 

* FILAPhZeRo é ideal para limpeza de revestimentos por sua composição densa. 

Superfície depois da limpeza final de obra com DeteRDek 

1

O PRODUTO ADEQUADO PARA CADA SUPERFÍCIE  
Na gama Fila encontra o produto adequado para uma correta e eficaz limpeza final de obra

Cerâmica esmaltada, grés porcelânico 
(natural, polido, semi-polido, esmaltado)

 Acido DeteRDek / FILAPhZeRo*

Grés porcelânico metalizado Neutro FILACLeANeR

Grés rústico Acido DeteRDek / FILAPhZeRo*

Barro cozido e terracota Acido DeteRDek / FILAPhZeRo*

Tijolo  face á vista Acido FILAPhZeRo

Mosaico vidrado, cerámica e porce-
lânico rejuntados com junta em base 

resina (epoxi, ceramizada,...) 
Alcalino FILACR10

Pedra natural polida, amaciada, semi polida.
(mármore, calcários, travertino, aglomerado, granito)

Neutro FILACLeANeR

Pedra natural rústica, envelhecida, 
bujardada, flamejado, serrado.

(ardosia, granito, quartzito, arenisca, mármore e travertino)
Acido DeteRDek

Pedra artificial, cimento
e mosaico hidráulico Alcalino FILAPS87

MATERIAL                                           TIPO DE PRODUTO PRODUTO FILA    

www.atila.com.pt
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À esquerda: um pavimento em mármore polido do Aeroporto “Catullo” de Verona antes da limpeza. 
À direita: o resultado da limpeza com FILACLeANeR.

À esquerda: um pavimento em barro cozido após a sua colocação e antes da limpeza
À direita: o resultado da limpeza com DeteRDek

DeteRDek, FILACLeANeR, FILAPS87
A LIMPEZA FINAL DE OBRA IDEAL 
Com DeteRDek, FILACLeANeR e FILAPS87 pode
realizar-se uma limpeza final de obra com toda segurança: 

Não estraga os materiais nem as juntas

Não atacam os elementos em metal ou alumínio 
(pomos, sinos, perfis...)

Não liberta gases tóxicos para o utilizador e o meio 
ambiente 

3

3

3

Um conselho profissional:
Cuidado com o ácido!  

Um perfil de metal submerso em 
ácido clorídrico; nota-se logo a ação 
agressiva do ácido 

Um perfil em metal submerso em 
DeteRDek, conserva inalteradas as 
suas características. 

Considerado que o 90% da limpeza final de obra 
deve-se realizar com produtos de base ácida, é 
conveniente:  

Evitar os produtos com alta concentração de 
ácido ou demasiado agressivos que possam 
estragar as superfícies 

Escolher produtos com base ácida do tipo 
“tamponado”, que não liberte gases tóxicos 

Utilizar produtos de base ácidos que não 
libertem vapores corrosivos, para não danificar 
metais (pomos, sinos, perfis.) 

Utilizar produtos que sejam de ação 
desencrostastes e de detergente. 

Se todas as indicações foram respeitadas, a 
operação de limpeza final de obra ficara muito 
simples e garante um futuro brilhante à superfície.

Detergentes ácidos: para eliminar a 
sujidade inorgânica, como resíduos de 
cimento das juntas, de cal, óxido, e em geral 
sujidade da colocação e gesso. 

Detergentes neutros: para a limpeza 
e a manutenção diária de todo tipo de 
superfícies incluindo as mais delicadas.

Detergentes alcalinos: para eliminar 
sujidades orgânicas incrustadas (comidas, 
bebidas, gorduras e marcas de sapatos e 
pneus)

Escala do pH 

pH 0
Ácido

DeteRDek 
(dil. 10%)

 FILAPhZeRo
(dil. 10%)

pH
1,5

FILAviA BAgNo

pH
2,2

FILACLeANeR
(dil. 10%)

pH 7
Neutro

pH
7

FugANet

pH
12,4

pH
1

pH 14
Alcalino

FILACR10
FILAPS87

pH
12,7
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2
A proteção só é necessária em materiais com absorção e 
realiza-se com o material perfeitamente limpo e seco. 

VANTAGENS DA PROTEÇÃO 

Evita a absorção em profundidade de manchas de •	
natureza aquosa e oleosas. 
Facilita a manutenção das superfícies •	
Prolonga a vida dos materiais. •	

RECOMENDADA-SE EM: 

Superfícies de pedra natural (mármore, granito, •	
ardosia, travertino, areniscas, calcários, quartzites com 
qualquer acabamento (polido, amaciado, envelhecido, 
abujardado,etc) 
Superfícies de barro cozido, terracota, grés rústico •	
natural, tijolos face á vista.
Materiais diferentes com absorção (porcelânico polido, •	
mosaico hidráulico, pedra artificial, cimento....) 
 •	

PROTEÇÃO 

Os protetores hidrófugos impedem a penetração em profundidade da água 
evitando as manchas típicas dos agentes atmosféricos (musgo, mofo, salitre, 
verdete, humidades, óxido).  

Além de proteger a superfície contra a água, os impermeabilizantes 
Fila impedem a formação e a incrustação de musgos, mofos, algas, 
eflorescências e manchas de humidade. 

Ambos edifícios foram limpos no seu dia a dia, com uma intervenção de manutenção mas 
só o da direita foi protegido com o Fila hyDRoReP.

Um conselho profissional:
O tratamento anti-grafitis.

Como proteger a sua superfície contra grafitis, poluição e pó? 
         Para as pedras naturais polidas e grés porcelânico polido
 utilizar o protetor FILAMP90
 Para as pedras rústicas utilizar o protetor antimancha  
 Fila segundo os esquemas. 
Para eliminar os grafitis em spray utiliza o detergente  
FILANoPAiNtStAR.

ELEGER O PRODUTO IDEAL SEGUNDO: 

O material a tratar •	
O ambiente (interior ou exterior; pavimento ou •	
revestimento) 
O tipo de proteção (hidorrepelente ou •	
antimancha) 
O efeito desejado (natural, tonalizante, efeito •	
molhado)

www.atila.com.pt



Um conselho profissional:
Salvaterrazza: a solução contra 
infiltrações e quedas de água

- Impermeabiliza gretas e fissuras evitando o problema
 de infiltrações e absorção de água
- Impermeabiliza o material penetrando nas microfissuras
 até 1 mm de espessura impermeabilizando-as e   
 consolidando-as.  
- Consolida o material evitando sua rápida deteorização
- Realça ligeiramente a tonalidade do material, sem criar  
 película superficial 

Porcelânico polido Antimancha Natural FILAMP90

Juntas de azulejos Antimancha Natural  FugAPRooF

Grés rústico natural, klinker 
Hidrorepelente Natural FILAhP98

Antimancha Natural FILAW68

Barro cozido e terracota 

Antimancha Natural FILAW68

Antimancha Molhado FILAPt10

Hidrorepelente Natural FILAhP98

Tijolo face á vista Hidrorepelente Natural FILAhP98

Mármore, granito e 
aglomerado polidos  

Antimancha Natural  FILAMP90

Antimancha Reavivante FILAStoNePLuS

Pedra natural com 
acabamento rústico 

(granito, ardosia, 
travertino, mármore, 

quartzite, etc.) 

Hidrorepelente Natural hyDRoReP 

Antimancha Natural FILAFoB

Antimancha Reavivante FILAStoNePLuS

Antimancha Molhado FILAWet

Pedra artificial 
Hidrorepelente

Natural 
hyDRoReP 

Antimancha hyDRoReP + FILAFoB

Mosaico hidráulico 
Hidrorepelente

Natural 
hyDRoReP 

Antimancha hyDRoReP + FILAFoB

MATERIAL AMBIENTE PROTEÇÃO EFEITO PRODUTO 

O PRODUCTO IDEAL PARA CADA SUPERFÍCIE

BASE SOLVENTE                                         
OS HIDROREPELENTES 

BASE AQUOSA
OS ANTIMANCHAS 

Têm maior capacidade de 
penetração 

Têm um baixo impacto 
no meio ambiente

Recomendam-se para 
materiais compactos e 
poucos absorventes 

Podem-se aplicar 
também em condições de 
humidade residual

Ideais em materiais
pré-tratados 

São preferíveis em caso 
de materiais muito 
porosos e de alta 
absorção

Deixam transpirar o 
material 

Deixam transpirar o 
material

Invisíveis: não criam 
pelicula superficial e não 
alteram a cor do material

Impedem a penetração 
em profundidade de 
todo tipo de manchas 
orgânicas (comidas, 
bebidas, gorduras). 

Impedem a absorção da 
água, evitando manchas 
de humidade e evitando 
o incrustamento de 
mofo, óxidos, musgo, 
verdete e as saídas de 
salitre do material.

Ideais em pavimentos 
interiores. Recomendam-
se também em zonas 
exteriores com riscos de 
manchas (ex. terraços 
com churrasqueiras)

Criam uma barreira 
contra os agentes 
atmosféricos evitando o 
envelhecimento rápido e o 
desgaste do material. 

Existem dois tipos: os 
que não alteram o aspeto 
original do material, e os 
que reavivam e realçam a 
tonalidade do mesmo. 

PROTETORES COM BASE AQUOSA
OU COM BASE SOLVENTE? 

PROTEÇÃO HIDROREPELENTE  OU  
ANTIMANCHA?  

3

3

3

3

3

33

33

3

3

3

3

3
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Depois da fase de proteção (da limpeza como no caso 
de grés rústico natural), e só em pavimentos interiores, 
recomenda-se um produto de acabamento. 

VANTAGENS DO ACABAMENTO  

Facilita a manutenção do pavimento •	
Nutre o pavimento e suaviza a sua textura •	
Protege contra o desgaste da passagem •	
prolongando a vida do pavimento  
Permite conseguir diferentes acabamentos  •	

3
ACABAMENTO

Com a aplicação de uma cera de acabamento é possível dar à superfície 
um aspeto mais nutrido e brilhante 

12

Um conselho profissional: 
quando utilizar a cera? 

O acabamento só é adequado em pavimentos 
interiores de barro cozido, grés rústico natural e 
pedra natural.

No caso de pavimentos de pedra natural com •	
acabamento polido (mármore aglomerado, granito 
polidos..), a cera pode ser aplicada como alternativa 
ao impermeabilizante ou só como manutenção 
e/ou recuperação do brilho, diluída em água. 
FilaClassiC é a cera ideal nestes materiais.
Não se deve aplicar nenhum tipo de cera de •	
acabamento em materiais como grés porcelânico e 
cerâmica esmaltada.

www.atila.com.pt



4 CERAS PARA 4 EFEITOS DIFERENTES

Um conselho profissional: 
Como manter perfeito um pavimento encerado  

Recomenda-se utilizar cada vez que se limpa o pavimento, um detergente neutro com alto poder de limpeza como o FILACLeANeR, 
garantindo uma limpeza rápida e eficaz, respeitando ao mesmo tempo o tratamento. 
É importante manter uma constante manutenção na parte superficial da material dada pela capa de cera líquida, diluindo de vez em quando 
um ou dois copos de cera de acabamento num balde de água e esfregar de modo habitual (método lava e encera). Esta operação deverá ser 
mais frequente ao início da utilização do pavimento e quando o está exposto a um elevado grau de desgaste. Esta manutenção mantem o 
pavimento sempre com bom acabamento.

FILAMAtt

Cera com efeito opaco 9

FILASAtiN

Cera com efeito 9
acetinado

FILALoNgLiFe

Cera com acabamento 9
brilhante 

FILACLASSiC

Cera líquida natural 9
Ideal em mármore, 
granito e aglomerados 
polidos 

PRODUCTO FILA EFECTO PRODUCTO FILA EFECTO 

13
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MANUTENÇÃO 

A manutenção tem como importante finalidade eliminar a 
sujidade, eliminar as manchas e as impressões e, em geral 
de conservar a beleza do pavimento durante o tempo. 
Divide-se em manutenção diária (limpeza sujidade diária) 
e extraordinária (solução de problemas concretos e/ou 
recuperação de superfícies)

MANUTENÇÃO DIÁRIA  

A manutenção diária não é outra coisa que a limpeza diária 
da casa. Tem como finalidade eliminar sujidades acumuladas 
durante o dia. Uma operação singela na maioria dos casos 
que se resolve em pouco tempo graças aos detergentes Fila.

Com FILACLeANeR, detergente neutro com alto poder de limpeza, pode manter 
perfeitamente qualquer superfície, incluindo as mais delicadas. 

Para a limpeza da casa de banho Fila tem o produto ideal: FILAviA BAgNo, 
o detergente em spray que limpa e elimina calcário dos resguardos, espelhos, 
azulejos, grifos, sanitários, etc.  

14

Não utilizar álcool nem amoníaco. 
O álcool e o amoníaco alteram o 
pH da superfície, os tratamentos 
e as ceras de acabamento, 
comprometendo a sua beleza natural. 
Não os deve utilizar, nem em casos de 
manchas, que se podem eliminar com 
toda segurança com os produtos Fila. 

  

A água morna ajuda.
Com os produtos Fila a limpeza 
é melhor. Inclusive imbatível se 
acrescentar um pouco de água 
morna que aumenta a eficácia dos 
detergentes. Tenha-lo sempre presente 
e o resultado será excecional.

Nada de vapor, obrigado.
Fila desaconselha o uso de 
máquinas de vapor que trabalhem a 
cem graus para os pavimentos em 
parquet e os pavimentos tratados 
com cera. Fila dispõe de todos os 
produtos que servem para limpar 
com a mesma velocidade mas com 
resultados mais satisfatórios e sem 
danificar os materiais.

Um conselho profissional: 
Uns simples truques para uma 
limpeza mais eficaz 

1

2

3
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MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA   

Nos seguintes casos é necessário uma manutenção 
extraordinária: 

RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

Se a superfície perdeu sua beleza original devido •	 á 
sujidade incrustada no tempo ou devido à realização 
de uma manutenção incorreta (por exemplo só 
com água): chegou o tempo de realizar uma limpeza 
desengordurante profunda.  
Se o tratamento do pavimento é muito antigo, está •	
danificado ou é ineficaz: chegou o tempo de decapa-
lo e restabelecê-lo.  

ELIMINAÇÃO DE MANCHAS  

No caso que a superfície se tenha manchado, eliminar as 
manchas com removedores de manchas Fila é fácil. Basta 
eleger o produto adequado para cada tipo de material 
seguindo as instruções nas etiquetas. A seguir temos uma 
tabela orientativa

MANUTENÇÃO DA CAMADA DE CERA 

Em pavimentos tratados com cera é importante manter 
uma constante manutenção dada pela camada de cera 
líquida, diluindo de vez em quando um ou dois copos de 
cera de acabamento num balde de água e esfregar de 
maneira habitual (método lava e encera). Esta operação 
será mais frequente no início da utilização do pavimento e 
quando o trânsito é elevado. Na prática é quando se nota 
o pavimento “seco”, quer dizer que pede manutenção.

15

1 2

3 4

Quando se eliminam manchas em pavimentos de barro e pedra interior tratados com cera, é necessário reaplicar a cera na zona afetada.  

* não utilizar o DeteRDek em mármore, pedra calcária e aglomerados polidos e em geral nos materiais sensíveis aos ácidos. 

Óleo e gordura FILAPS87 FILANoSPot FILANoSPot

Manchas coloridas   
(café, vinho, sumos, tinta de cabelo, marcador, 

nicotina)

FILAPS87 
(FILASR95 em porcelânico 

polido) 

FILAPS87
(FILASR95 em pedra 

polida)
FILAPS87

Manchas e ataques ácidos - FILAMARBLe ReStoReR -

Grafitis FILANoPAiNt StAR FILANoPAiNt StAR FILANoPAiNt StAR

Cimento, salitre, cal, óxido, ricos de metal DeteRDek  DeteRDek * DeteRDek 

Cera de vela, rezina de árvores, resíduos de 
fita adesiva

FILASoLv FILASoLv  FILASoLv

GRÉS E CERâMICAS PEDRA NATURAL BARRO E GRÉS RúSTICO TIPO DE MANCHA OU SUJIDADE

O PRODUTO ADEQUADO A CADA SUPERFÍCIE 

www.atila.com.pt
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    t

 
Os rendimentos são meramente orientativos, podem variar segundo a absorção do material, e entendem-se por cada 
demão.  

Não aplicar o protector FilaJet e produtos de acabamento como as ceras, em ambientes húmidos ou onde exista 
acumulações de água (ex. duches).

O ciclo de tratamento conclui quando a superfície é transitável. Atenção: isto significa que a superfície é transitável com 
cuidado. Para que a proteção seja optima dever-se-á esperar pelo menos outras 24 horas.

Os tratamentos de recuperação de materiais antigos aqui apresentados foram elaborados para recuperar antigos 
tratamentos realizados com produtos Fila. No caso de que o tratamento a restaurar não seja conhecido se aconselha 
solicitar informações a um técnico Fila. 

Antes de aplicar os produtos deve ler sempre atenciosamente as instruções indicadas na etiqueta.  

Estas informações são frutos de nossos mais recentes conhecimentos técnicos e estão testados e aprovados por pesquizas 
contínuas e verificações de laboratório. Por causa de fatores que se encontrem fora de nossa influência, as sugestões 
oferecidas requerem sempre testes, provas e verificações no sítio. A Fila não assume nenhuma responsabilidade por 
aplicações incorretas de seus produtos.

Advertências:

www.atila.com.pt
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Esquemas de tratamento 
divididos segundo material. 

CERâMICA E GRÉS ESMALTADO.
PORCELâNICO NATURAL 
ESMALTADO, “LAPPATO” pag. 18

JUNTAS DE AZULEJOS pag. 18

PORCELâNICO   
 Porcelânico polido pag. 20
 Porcelânico natural de tipo estructurado pag. 20
 
GRÉS  RúSTICO    
 Grés rústico natural, klinker    pag.  21

BARRO E TERRACOTA
 Barro cozido e terracota pag. 23
 Pre-tratados de fabrica pag. 25
 Tijolo face á vista de klinker
 o pre-tratados de fabrica pag. 26
 Tijolo face á vista pag. 27

PEDRA 
 Pedra natural pag. 28
  Acabamento polido, apomazado,
  cepillado pag. 28
  Acabamento rústico, envelhecido,
  bujardado, flamejado, serrado pag. 29
 Pedra artificial, prefabricados em cimento    pag. 32

CIMENTO E HORMIGÃO
(GARAGENS, PAVIMENTOS INDUSTRIAIS) pag. 33

MOSAICO HIDRÁULICO pag. 34

PARQUET NATURAL
 Tratamento en base azeite de teka pag. 35

MADEIRA NATURAL          
 Tratamento en base azeite de teka  pag. 35

MADEIRA  
 Envernizada  pag. 36

PVC, LINÓLEO, BORRACHA pag. 36

www.atila.com.pt
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RevestimentoPavimento

CERÂMICA E GRÊS ESMALTADO
PORCELÂNICO NATURAL, 
ESMALTADO, “LAPPATO”. 

Interior

FINAL DE OBRA                                                      

ATENÇÃO: no caso de porcelânico 
com acabamento metalizado testar 
previamente a resistência dos 
detergentes DeteRDek e FILAPS87 
e eventualmente utilizar o detergente 
neutro FILACLeANeR

DeteRDek
diluído  1:5
rendimento: 20/40 m2

LIMPEZA

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 20 m2

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

EXTRAORDINÁRIA 

MANUTEÇÃO

Exterior

JUNTAS DE AZULEJOS                        

Interior

PavimentoRevestimento

Exterior

LIMPEZA

DIÁRIA ANTIMANCHA

PROTEÇÃO

depois de secar

DeteRDek*
Diluído 1:5
Rendimento: De acordo com a 
junta

FugANet
puro 

FugAPRooF
puro
rendimento: De acordo com a 
junta

MANUTEÇÃO

* Não utilizar DeteRDek em mármore, aglomerados polidos e em materiais sensíveis aos ácidos  

FILACR10
puro
rendimento: 2/4 m²

FINAL DE OBRA 
COM JUNTA EPOXI

www.atila.com.pt
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JUNTA EM BASE RESINA (EPOXI, 
CERÁMIZADA, VITRIFICADA...)  
Cerámica esmaltada, porcelânico, mosaico 
vidrado (gresite)  

PROTEÇÃO CONSOLIDANTE 
ANTIFILTRAÇÕES

RevestimentoPavimento

InteriorExterior

Interior

PavimentoRevestimento

Exterior

FINAL DE OBRA
CON JUNTA EPOXI

LIMPEZA

FILACR10
puro
rendimento: 2/4 m2

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20-40 m2/1L 

LIMPEZA

FINAL DE OBRA 

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20-30 m2/1L 

RECUPERAÇÃO
MATERIAL ANTIGO

SALvAteRRAZZA
puro
rendimento: Barro/pedra: 10-15m2/L 
 Grés rústico: 30 m2/L

CONSOLIDANTE
ANTIFILTRAÇÕES

PROTEÇÃO

Depois de secar 

www.atila.com.pt
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PROTEÇÃO

FILAMP90
puro
rendimento: 30/40 m2

1 demão

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL

ANTI-SUJIDADE

FINAL DE OBRA                       

FINAL DE OBRA                       

FILAJet*
puro
rendimento: 30/40 m2

2 demãos

PORCELÂNICO NATURAL
DE TIPO ESTRUTURADO Pavimento

Interior

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20/40 m2

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20/40 m2

FILACR10
puro
rendimento: 2/4 m²

FILACR10
puro
rendimento: 2/4 m²

RevestimentoPavimento

PORCELÂNICO POLIDO
Interior

LIMPEZA

LIMPEZA

FINAL DE OBRA 
COM JUNTA EPOXI

FINAL DE OBRA 
COM JUNTA EPOXI

depois de 
secar

depois
de secar

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

EXTRAORDINÁRIA

MANUTEÇÃO

FILACLeANeR
diluído  1:200

rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

EXTRAORDINÁRIA

MANUTEÇÃO

transitável depois de
2-3 h

* realizar um teste prévio numa pequena área de superfície para verificar a aderência do produto ao material. 

PROTEÇÃO

Exterior

eliminar o resíduo 
com um pano hume-
decido com dissolven-
te (ex. FILASoLv).

depois de
24 h

Revestimento

FILAPS87
diluído 1:5 (sujidade intensa)

puro (manchas orgânicas)

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento:20 m2

Reaplicar FilaJet 
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RevestimentoPavimento

GRÉS RÚSTICO NATURAL
KLINKER

Interior

ACABAMENTO

FILAMAtt
puro
Rendimento: 20 m2

2 demãos 

FILALoNgLiFe
puro
Rendimento: 20 m2

2 demãos 

LIMPEZA

EFEITO BRILHANTE 

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

RECUPERAÇÃO DE
MATERIAL ANTIGO

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

FINAL DE OBRA 

EFEITO OPACO

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento:1500 m2

DIÁRIA 

MANUTEÇÃO

Aplicar uma demão de 
cera a escolher

EXTRAORDINÁRIA

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher

transitável depois de
2-3 h

FILASAtiN
puro
Rendimento: 20 m2

2 demãos 

EFEITO ACETINADO

transitável depois de
2-3 h

transitável depois de
2-3 h

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento:20 m2

www.atila.com.pt
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RevestimentoPavimento

GRÉS RÚSTICO NATURAL
KLINKER

Exterior

HIDROREPELENTE
EFEITO NATURAL

FILAhP98
puro
Rendimento:10 m2

1 demão

transitável depois
de seco

transitável depois
de seco

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL

FILAW68
puro
Rendimento:10 m2   

1 demão

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

RECUPERAÇÃO DE
MATERIAL ANTIGO

LIMPEZA PROTEÇÃO

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

FINAL DE OBRA 
DIÁRIA

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento:1500 m2

EXTRAORDINÁRIA

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento:20 m2

MANUTEÇÃO

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher
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RevestimentoPavimento

BARRO COZIDO
E TERRACOTA

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

MANUTEÇÃO

Aplicar uma demão de 
cera á escolha

EXTRAORDINÁRIA

Interior

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL              

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

Depois de secar, 
escolher

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

ANTIMANCHA
EFEITO MOLHADO      

FILAPt10
diluído 1:1 em água
rendimento: 30 m² por demão
2 demãos

FILAW68*
puro
rendimento: 5 m2

1 demão

FINAL DE OBRA 

LIMPEZA

RECUPERAÇÃO DE
MATERIAL ANTIGO

depois de 4 h,
escolher: 

depois de 4 h,
escolher: 

Depois de secar, 
escolher

FILAMAtt
puro
rendimento: 30 m2

2 demãos

transitável
depois de
2-3 h

FILASAtiN
puro
Rendimento: 30 m2

2 demãos

transitável
depois de
2-3 h

FILALoNgLiFe
puro
Rendimento: 30 m2

2 demãos

transitável
depois de
2-3 h

ACABAMENTOPROTEÇÃO

EFEITO ACETINADO

EFEITO OPACO

EFEITO BRILHANTE

* Rendimento: 10 m2 se o material  foi pre-tratado com FILAPRW200

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento:20 m2
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* Rendimento: 10 m2 se o material  foi pre-tratado com FILAPRW200

RevestimentoPavimento

BARRO COZIDO
E TERRACOTA

Exterior

DIÁRIA

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 20 m2

EXTRAORDINÁRIA

MANUTEÇÃO

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20m2

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20m2

FINAL DE OBRA 

LIMPEZA

RECUPERAÇÃO DE  
MATERIAL ANTIGO

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher

HIDROREPELENTE 
EFEITO NATURAL

FILAhP98*
puro
rendimento: 5 m2

1 demão

transitável
depois de 
seco

transitável
depois de 
seco

transitável
depois de 
seco

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL                 

FILAW68*
puro
rendimento: 5 m2

1 demão

ANTIMANCHA
EFEITO MOLHADO                             

FILAPt10
diluído 1:1 em água
rendimento: 30 m2 por demão
2 demãos

PROTEÇÃO
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DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20 m2   

LIMPEZA

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2 

FINAL DE OBRA 

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAL ANTIGO

RevestimentoPavimento

BARRO COZIDO E TERRACOTTA
PRÉ-TRATADOS  DE FABRICA              

PROTEÇÃO

Interior

FILAFoB
puro
rendimento: 5 m2       
1 demão

después de
24 h,
escolher FILAMAtt

puro
rendimento: 20 m2           
1 demão

transitável 
depois de
2-3 h

FILASAtiN
puro
Rendimento: 20 m2

1 demão

transitável 
depois de
2-3 h

FILALoNgLiFe
puro
rendimento: 20 m2    
1 demão

transitável 
depois de
2-3 h

ACABAMENTO

FILANAtuRWAX MARRóN
puro
1 demão

escolher:

Puxar lustro

depois
de 
8 h

ANTIMANCHA
EFEITO TONALIZANTE        

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL             

EFEITO ACETINADO

EFEITO OPACO

EFEITO BRILHANTE

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

MANUTEÇÃO

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 20 m2

Aplicar uma demão de 
cera á escolha

EXTRAORDINÁRIA

www.atila.com.pt



26

BARRO COZIDO E TERRACOTTA
PRÉ-TRATADO DE FABRICA              

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

FINAL DE OBRA       

LIMPEZA

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAL ANTIGO

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher

PROTEÇÃO

FILAFoB
puro
rendimento: 7 m2

1 demão

FILAeS82
puro
rendimento: 7 m2

2 demãos (com 24 h. 
do intervalo)

HIDROREPELENTE 
EFEITO NATURAL

transitável
depois de 
seco

transitável
depois de 
seco

ANTIMANCHA                     
EFEITO NATURAL

RevestimentoPavimento

Exterior

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 20 m2

DIÁRIA

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

EXTRAORDINÁRIA

MANUTEÇÃO

TIJOLO FACE Á VISTA DE KLINKER 
OU PRE-TRATADO DO FABRICA

InteriorExterior

FINAL DE OBRA

LIMPEZA

Depois de secar, 
escolher

FILAPhZeRo
puro
rendimento: 5 m2

PROTEÇÃO

FILAeS82
puro
rendimento: 5 m2

1 demão

HIDROREPELENTE 
EFEITO NATURAL 

Revestimento

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAL ANTIGO

Depois de secar, 
escolher

FILAPhZeRo
puro
rendimento: 5 m2
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TIJOLO FACE Á VISTA 
Interior

Revestimento

ACABAMENTO

FILAMAtt
puro
rendimento: 20 m2

2 manos

ATENÇÃO: 
para uma melhor resistência a água 
e óleo em revestimentos com risco de 
manchas (ex. paredes de cozinha), 
recomenda-se aplicar previamente 
uma demão de FILAW68

DIÁRIA

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

MANUTEÇÃO

FILAPhZeRo
puro
rendimento: 5 m2

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 20 m2

FILAPhZeRo 
puro
rendimento: 5 m2

FINAL DE OBRA 

EFEITO NATURAL

LIMPEZA

RECUPERAÇÃO
MATERIAL
ANTIGO

Depois de secar 
transitável
depois de
2-3 h

FILABRio 
pronto para o uso

uma demão
de FilaMatt

EXTRAORDINÁRIA

FINAL DE OBRA

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAL ANTIGO

LIMPEZA

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher

FILAPhZeRo
puro
rendimento: 5 m2

FILAPhZeRo
puro
rendimento: 5 m2                     

HIDROREPELENTE 
EFEITO NATURAL 

PROTEÇÃO

FILAW68
puro
rendimento: 10 m2

1 demão

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL

FILAhP98
puro
rendimento: 5 m2

1 demão

TIJOLO FACE Á VISTA 
Revestimento

Exterior
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RevestimentoPavimento

PEDRA NATURAL                                                
Acabamento polido, amaciado , semi polido  
(mármore, calcários, travertino, granito, aglomerado)

Interior

FILAMP90 
puro
rendimento: 30 m2

1 demão

FILAStoNe PLuS
puro
rendimento: 30 m2

1 demão

ANTIMANCHA 
EFEITO NATURAL 

ANTIMANCHA 
EFEITO REAVIVANTE                     

FILACLeANeR
diluído 1:30
rendimento: 50 m2

FINAL DE OBRA 

LIMPEZA

MANUTEÇÃO

Depois de secar, 
escolher

PROTEÇÃO
DIÁRIA

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

FILAMARBLe ReStoReR
www.filamarblerestorer.com

RECUPERAÇÃO
DO BRILHO

RECUPERAÇÃO DE
MANCHAS ÁCIDAS

FILAkRiStALL
puro
rendimento: 30/50 m2

1 demão

RECUPERAÇÃO DO BRILHO 
COM CRISTALIZAÇÃO

FILACLASSiC
puro ou diluído em água  
(segundo o estado do brilho)
rendimento: 30/50 m2

1 demão

Puxar o lustro com  
palha-de-aço fino.

depois de   
1 h

Puxar o 
lustro

depois de   
1 h
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PROTEÇÃO

PEDRA NATURAL                                      
Acabamento rústico, envelhecido, bujardado, fla-
mejado, serrado 
(ardósia, granito, quartzito, mármore, travertino, arenisca..) RevestimentoPavimento

Interior

FILAStoNe PLuS
puro
rendimento: 5/20 m2 
(dependendo da absorção)

ANTIMANCHA 
EFEITO REAVIVANTE

LIMPEZA

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAL ANTIGO

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

Depois de secar, 
escolher

DeteRDek 
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

FINAL DE OBRA 

Depois de secar, 
escolher

ANTIMANCHA 
EFEITO NATURAL  

FILAFoB
puro
rendimento: 5/20 m2

(dependendo da absorção)

transitável
depois 8 h

transitável
depois 24 h

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

MANUTEÇÃO

EXTRAORDINÁRIA

ANTIMANCHA 
EFEITO MOLHADO

FILAWet
puro
rendimento: 5/20 m2

(dependendo da absorção)

transitável depois
de seco 

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 30 m2
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PEDRA NATURAL                                     
Acabamento rústico, envelhecido, bujardado, fla-
mejado, serrado...
(ardósia, granito, quartzito, mármore, travertino, arenisca...) RevestimentoPavimento

Exterior

LIMPEZA

hyDRoReP
puro
rendimento: 5/20 m2

Dependendo da absorção

FILAFoB
puro
rendimento: 5/20 m2 
Dependendo da absorção

FILAStoNe PLuS
puro
rendimento: 5/20 m2 según 
Dependendo da absorção

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL

ANTIMANCHA
EFEITO MOLHAD

FILAWet
puro
rendimento: 5/20 m2

Dependendo da absorção 

ANTIMANCHA
EFEITO REAVIVANTE

HIDROREPELENTE
EFEITO NATURAL

PROTEÇÃO

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAL ANTIGO

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

FINAL DE OBRA 
MANUTEÇÃO

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

EXTRAORDINÁRIA

FILAPS87
diluído 1:10

rendimento: 100 m2

DIÁRIA

transitável depois
de seco 

transitável depois
de seco 

transitável depois
de seco

transitável depois
de seco 

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher
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LIMPEZA

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAL ANTIGO

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

Depois
de seco

Depois
de seco

FINAL DE OBRA 

PROTEÇÃO

RevestimentoPavimento

PEDRA NATURAL 
Acabamento rústico, envelhecido, bujardado, fla-
mejado, serrado...   
(areniscas e calcários) 

Interior

FILAW68
puro
rendimento: 10 m2

1 demão

ANTIMANCHA 
EFEITO NATURAL 

ACABAMENTO

FILALoNgLiFe
puro
rendimento: 20 m2

2 demãos

EFEITO BRILHANTE

FILAMAtt
puro
rendimento: 20 m2

2 demãos

FILASAtiN
puro
rendimento: 20 m2

2 demãos

EFEITO ACETINADO

EFEITO OPACO

transitável
depois 2-3 h

transitável
depois 2-3 h

transitável
depois 2-3 h

depois de 
4 h,
escolher

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

MANUTEÇÃO

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 50 m2

uma demão de cera de 
acabamento a escolher

EXTRAORDINÁRIA
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RevestimentoPavimento

PEDRA NATURAL 
Acabamento rústico, envelhecido,
bujardado, flamejado, serrado...     
(areniscas e calcários) 

Exterior

HIDROREPELENTE 
EFEITO NATURAL

FILAhP98
puro
rendimento: 10 m2

1 demão

transitável depois
de seco

transitável depois
de seco

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL

FILAW68
puro
Rendimento: 10 m2 
1 demão

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAL ANTIGO

LIMPEZA PROTEÇÃO

DeteRDek
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

FINAL DE OBRA 

DIÁRIA

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

EXTRAORDINÁRIA

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 100 m2

MANUTEÇÃO

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher

PEDRA ARTIFICIAL
PREFABRICADOS EM CIMENTO       

Exterior

RevestimentoPavimento

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2                   

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2                   

RECUPERAÇÃO
MATERIAL ANTIGO                       

LIMPEZA

FINAL DE OBRA 

hyDRoReP
puro
rendimento: 5 m2

HIDROREPELENTE
EFEITO NATURAL

hyDRoReP
puro
rendimento: 10 m2

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL                       

FILAFoB
puro
rendimento: 10 m2

transitável
depois de seco 

transitável
depois de
el secado

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher

depois de
24 h

DIÁRIA

FILACLeANeR
diluído 1:200

EXTRAORDINÁRIA

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 100 m2

MANUTEÇÃOPROTEÇÃO
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CIMENTO
(GARAGENS, PAVIMENTOS
INDUSTRIAIS)

Interior

RevestimentoPavimento

FILABetoN
puro
rendimento: 20/25 m2

transitável depois 
de seco

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2              

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2              

FINAL DE OBRA          

LIMPEZA

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAL ANTIGO

ANTISUJIDADE

PROTEÇÃO

DIÁRIA

MANUTEÇÃO

Depois
de seco 

FILACLeANeR
diluído 1:200 

rendimento: 1500 m2
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MOSAICO HIDRÁULICO
Interior

FILACLASSiC
diluído 1:5 
rendimento: 20 m2

depois de
2-3 h

EFEITO ACETINADO

RevestimentoPavimento

FINAL DE OBRA                   

RECUPERAÇÃO
MATERIAL ANTIGO                                                                   

LIMPEZA

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL       

PROTEÇÃO

FILAFoB
puro
rendimento: 10 m2

Puxar o 
lustro

ACABAMENTO

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

MANUTEÇÃO

depois de
24 h

MOSAICO HIDRÁULICO

Exterior

RevestimentoPavimento

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2              

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 20 m2              

RECUPERAÇÃO
MATERIAL ANTIGO               

LIMPEZA

FINAL DE OBRA                      

hyDRoReP
puro
rendimento: 5 m2              

HIDROREPELENTE
EFEITO NATURAL                      

hyDRoReP
puro
rendimento: 10 m2              

ANTIMANCHA
EFEITO NATURAL                          

FILAFoB
puro
rendimento: 10 m2              

transitável
depois
de seco

transitável
depois
de seco

Depois de secar, 
escolher

Depois de secar, 
escolher

depois de
24 h

DIÁRIA

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

EXTRAORDINÁRIA

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 100 m2

MANUTEÇÃOPROTEÇÃO

FILAPS87
diluído 1:5

rendimento: 100 m2

Aplicar cera

EXTRAORDINÁRIA
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MANUTEÇÃO

RENOVAÇÃO 
DA PROTEÇÃO

LIMPEZA

FILACLeANeR 
diluído 1:30
rendimento: 50 m2

RENOVAÇÃO
DA PROTEÇÃO

LIMPEZA

FILACLeANeR 
diluído 1:30
rendimento: 50 m2

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO

afagar
a superfície 
e aspirar                    

afagar
a superfície 
e aspirar                    

FILAPRo130
puro
rendimento: 20 m2

2 demãos    

FILAPRo130
puro
rendimento: 20 m2

2 demãos

ANTIMANCHA 
EFEITO REAVIVANTE                       

ANTIMANCHA 
EFEITO REAVIVANTE                       

PARQUET 
E MADEIRA NATURAL                                                                            
Tratamento com óleo á base de teka

Interior

MADEIRA NATURAL                                        
Tratamento com óleo á base de teka             Pavimento

RevestimentoPavimento

RevestimentoPavimento

Exterior

Depois de secar 

Depois de secar 

FILAPARquet 
NAtuRe

puro
rendimento: 100 m2

1 demão

FILACLeANeR
diluído 1:200

rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

EXTRAORDINÁRIA

DIÁRIA

MANUTEÇÃO

FILACLeANeR
diluído 1:200 

rendimento: 1500 m2
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PARQUET  E  MADEIRA 
ENVERNIZADA

Interior

Pavimento

FILAPARquet WAX
Puro ou diluído de
acordo com o desgaste
do pavimento
rendimento: 30 m2

1 demão

ANTI-SUJIDADE,
RENOVAÇÃO DO 
BRILHO

FILA
PARquet Net 

pronto para o uso

FILA
CLeANeR

diluído 1:200
rendimento: 1500 m2

DIÁRIA

MANUTEÇÃO
PROTEÇÃO

PVC, LINÓLEO, BORRACHA
Interior

Pavimento

MetALWAX
puro
rendimento: 20 m2

FILAPS87
diluído 1:5
rendimento: 30 m2              

FINAL DE OBRA          

LIMPEZA

ANTI-SUJIDADE

PROTEÇÃO

DIÁRIA

MANUTEÇÃO

depois
de seco

FILACLeANeR
diluído 1:200 

rendimento: 1500 m2
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Que fazer se...
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O pavimento está 
sujo e/ou se suja com 
facilidade.

Se o pavimento apresenta um aspeto sujo e se suja com facilidade pode ser 
por dois motivos: a - Limpeza final de obra não foi realizada ou foi realizada 
incorretamente: o pavimento ainda tem  algum resíduo da colocação e restos 
de material de rejuntamento. Para comprova-lo deve realizar o seguinte teste 
(amostra) numa pequena área do pavimento: aplicar o detergente ligeiramente 
ácido DeteRDek, puro e espalhar com um esfregão. Esperar uns minutos e 
esfregar com o mesmo esfregão.  A seguir secar com um papel absorvente e 
enxaguar com água abundante. Se a área recupera o seu aspeto original, deve 
realizar-se uma limpeza final de obra com o Deterdek segundo as indicações do 
rótulo. b- Manutenção incorreta: o pavimento foi limpo só com água (insuficiente 
para eliminar a sujidade que se acumula) ou com produtos que deixam resíduos 
e que, com o tempo criam uma pelicula. Para comprova-lo deve  realizar o 
seguinte teste (amostra) numa pequena área do pavimento: aplicar o detergente 
decapante FILAPS87, puro e espalhar com um esfregão. Esperar uns minutos 
e esfregar com o mesmo esfregão. Secar a seguir com um papel absorvente e 
enxaguar com água abundante. Se a área recupera o seu aspeto original, deve 
realizar uma manutenção extraordinária com FILAPS87, segundo as indicações 
do rótulo. Em ambos casos, uma vez recuperado o pavimento, deve utilizar-se o 
detergente neutro FILACLeANeR para a limpeza diária.

O pavimento apresenta 
ricos de metais

Os riscos são provocados pelo roce do metal com o pavimento. Aplicar o produto 
DeteRDek, puro diretamente sobre as peças afetadas e deixar atuar durante 
uns minutos. Utilizar um  esfregão para remover e retirar com papel absorvente e 
enxaguar com água. Repetir a operação se necessário.

O pavimento apresenta 
manchas de oxidação 

Aplicar o produto DeteRDek, puro diretamente sobre as peças afetadas pela 
oxidação e deixar atuar durante uns minutos. Retirar com papel absorvente e 
enxaguar com água. Repetir a operação se necessário

O pavimento apresenta 
marcas negras de 
sapatos e saltos

Este tipo de sujidade é superficial e não está absorvida em profundidade. Para 
a eliminação das marcas é suficiente aplicar o produto FILACLeANeR puro 
na superfície. Usar  um esfregão verde e enxaguar com água. Se o pavimento 
apresenta microporosidade (ex. porcelânico polido e semi polido) ou tem uma 
superfície muito áspera (ex. antiderrapante) utilizar o detergente desengordurante 
FILAPS87, puro, deixando atuar durante uns minutos. Utilizar com um esfregão 
para remover, retirar com papel absorvente e lavar com água.   
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Cerâmica, Grés e Porcelânico

Consulte a página web www.filachim.com  para encontrar a resposta a outras perguntas
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O pavimento está 
sujo e/ou se suja com 
facilidade

Se o pavimento apresenta um aspeto sujo e se suja com facilidade pode ser 
por dois motivos: a - Limpeza final de obra não foi realizada ou foi realizada 
incorretamente: o pavimento ainda tem  algum resíduo da colocação e restos de 
material de rejuntamento. Para comprova-lo deve realizar o seguinte teste (amo-
stra) numa pequena área do pavimento: aplicar o detergente ligeiramente ácido 
DeteRDek, puro e espalhar com um esfregão. Esperar uns minutos e esfregar 
com o mesmo esfregão. A  seguir secar  com um papel absorvente e enxaguar 
com água abundante. Se a área recupera o seu aspeto original, deve realizar-se 
uma limpeza final de obra com o DeteRDek segundo as indicações do rótulo. 
b- Manutenção incorreta: o pavimento foi limpo só com água (insuficiente para 
eliminar a sujidade que se acumula) ou com produtos que deixam resíduos 
e que, com o tempo criam uma pelicula. Para comprova-lo deve  realizar o 
seguinte teste (amostra) numa pequena área do pavimento: aplicar o detergente 
decapante FILAPS87, puro e espalhar com um esfregão. Esperar uns minutos 
e esfregar com o mesmo esfregão. Secar a seguir com um papel absorvente e 
enxaguar com água abundante. Se a área recupera o seu aspeto original, deve 
realizar uma manutenção extraordinária com FILAPS87, segundo as indicações 
do rótulo. Em ambos casos, uma vez recuperado o pavimento, deve utilizar-se o 
detergente neutro FILACLeANeR para a limpeza diária.

Facilitar a manutenção 
de pavimentos 
interiores

Uma vez limpo o pavimento (ver o ponto 1), recomenda-se a aplicação, em 
interior, de um acabamento com FILAMAtt (efeito opaco) ou FILASAtiN 
(efeito acetinado) ou FILALoNgLiFe (efeito brilhante), que tem a importante 
finalidade de criar uma barreira entre o material e o calçado, facilitando a manu-
tenção do grés rústico. O acabamento nutre o pavimento, suaviza a sua textura e 
protege-o contra o desgaste da passagem prolongando a vida do material.
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O pavimento apresenta 
manchas orgânicas 
(comidas, bebidas, 
gorduras, tintas...)

Aplicar o produto removedor de manchas FILAPS87, puro, deixando atuar 
durante uns minutos. Utilizar um  esfregão para remover, retirar a seguir com 
papel absorvente e lavar com água. Repetir a operação se necessário. No caso 
de manchas coloridas (tintas, café, vinho, etc.)   que penetraram em materiais 
com microporosidade (ex. porcelânico polido e semi polido), aplicar o removedor 
de manchas de cor FILASR95 segundo as instruções do rótulo.

A superfície apresenta  
um acabamento 
craquelé

Para evitar que as substâncias penetrem através das roturas voluntárias ou 
involuntárias do esmalte, aplicar o produto antimanchas FILAMP90 segundo as 
indicações do rótulo. 

As juntas dos azulejos 
estão sujas

Se as juntas (numa base de cimento) dos azulejos estão sujas pelo tempo, limpar 
com DeteRDek segundo as indicações do rótulo. Se as juntas estão tratadas 
com FugAPRooF será suficiente utilizar o produto específico FugANet. 

As juntas de azulejos 
absorvem e mancham-se

Para impermeabilizar as juntas de azulejos evitando a penetração em profun-
didade das manchas, utilizar o produto específico FugAPRooF. Para sua 
posterior manutenção utilizar o produto FugANet, que não contém ácidos e 
está pronto a usar.
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Grés Rústico Natural
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No pavimento exterior 
formaram-se musgos, 
mofos, verdete.

Pulverizar o produto FILANoALgAe diretamente sobre a superfície. Após 
uns dias limpar com água á pressão ou mangueira. Para evitar a formação e 
incrustação de musgos, mofos, verdete e algas recomenda-se a aplicação do 
hidrorrepelente FILAhP98 com o pavimento ou revestimento limpo e seco.

O pavimento exterior 
apresenta marcas de 
borracha e pneus.

Aplicar o detergente desengordurante FILAPS87, deixar atuar e esfregar com 
esfregão ou uma escova. Enxaguar com água no final.

O pavimento exterior 
está envelhecido pelos 
agentes atmosféricos.

Aplicar o detergente ligeiramente ácido DeteRDek, deixar atuar e esfregar 
com um esfregão ou uma escova. Enxaguar com água no final. Para evitar o 
envelhecimento provocado pelos agentes atmosféricos recomenda-se a aplicação 
posterior do hidrorrepelente anti agentes atmosféricos FILAhP98.

O pavimento apresenta 
manchas orgânicas 
domésticas (bebidas, 
comidas, gorduras, 
Óleos...).

Aplicar o detergente desengordurante FILAPS87, deixar atuar e esfregar com um 
esfregão ou uma escova. Enxaguar com água no final. No caso de manchas de 
óleos ou gorduras persistentes aplicar o removedor de manchas específico em 
spray FILANoSPot sobre cada uma das manchas seguindo as instruções do 
rótulo. Para evitar a penetração deste tipo de manchas no material, facilitando a 
sua eliminação recomenda-se que proteja o pavimento com o protetor FILAW68 
e nos interiores, com as ceras de acabamento FILAMAtt (efeito opaco), 
FILASAtiN (efeito acetinado) ou FILALoNgLiFe (efeito brilhante). 
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Barro Cozido, Terracota e Tijolo Face Á Vista

O pavimento está 
sujo e/ou se suja com 
facilidade.

Se o pavimento apresenta um aspeto sujo e se suja com facilidade pode ser 
por dois motivos: a - Limpeza final de obra não foi realizada ou foi realizada 
incorretamente: o pavimento ainda tem  algum resíduo da colocação e restos de 
material de rejuntamento. Para comprova-lo deve realizar o seguinte teste (amo-
stra) numa pequena área do pavimento: aplicar o detergente ligeiramente ácido 
DeteRDek puro e espalhar com um esfregão. Esperar uns minutos e esfregar 
com o mesmo esfregão.  A seguir secar com um papel absorvente e enxaguar 
com água abundante. Se a área recupera o seu aspeto original, deve realizar-se 
uma limpeza final de obra com o DeteRDek segundo as indicações do rótulo. 
b- Manutenção incorreta: o pavimento foi limpo só com água (insuficiente para 
eliminar a sujidade que se acumula) ou com produtos que deixam resíduos 
e que, com o tempo criam uma pelicula. Para comprova-lo deve  realizar o 
seguinte teste (amostra) numa pequena área do pavimento: aplicar o detergente 
decapante FILAPS87, puro e espalhar com um esfregão. Esperar uns minutos 
e esfregar com o mesmo esfregão. Secar a seguir com um papel absorvente e 
enxaguar com água abundante. Se a área recupera o seu aspeto original, deve 
realizar uma manutenção extraordinária com FILAPS87, segundo as indicações 
do rótulo. Em ambos casos, uma vez recuperado o pavimento, deve utilizar-se o 
detergente neutro FILACLeANeR para a limpeza diária.
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O pavimento tratado 
que á algum tempo 
perdeu a sua beleza 
natural

Para recuperar um pavimento interior de barro cozido antigo ou tratado á algum 
tempo, é necessário eliminar toda a capa de antigos tratamentos aplicados 
anteriormente (ceras, óleos, gasolinas, etc.). Aplicar o detergente decapante 
FILAPS87, puro e espalhar com um esfregão. Esperar uns dez minutos e esfregar 
com o mesmo esfregão. Secar  a seguir com um papel absorvente e enxaguar 
com água abundante. Repetir a operação se necessário. Se a zona recupera seu 
aspeto original, realizar a operação de decapagem com FILAPS87 segundo as 
indicações d rótulo. Uma vez recuperado o pavimento, é conveniente realizar o 
tratamento adequado. 

O pavimento interior 
tratado apresenta 
marcas de borracha de 
calçado

Utilizar o detergente neutro FILACLeANeR puro com uma esponja húmida. 
Esfregar ligeiramente e enxaguar com água. Repassar a cera de manutenção se 
necessário. Quando as marcas pretas dos calçados se produzem com extrema 
facilidade significa que o pavimento está “seco”, desidratado, pobre de cera. 
A superfície áspera facilita este tipo de problema. Aconselha-se a lavar com 
FILACLeANeR e com pavimento limpo e seco, aplicar uma demão de cera de 
acabamento (ex. FILAMAtt, efeito mate; FILASAtiN, efeito acetinado; 
FILALoNgLiFe, efeito brilhante).

O pavimento exterior 
apresenta marcas de 
borracha e pneus

Aplicar o detergente desengordurante FILAPS87, deixar atuar e esfregar com um 
esfregão ou uma escova. Enxaguar com água no final.

Gotas de álcool 
ou amoníacos no  
pavimento interior 
tratado

Álcool e amoníacos contêm substâncias que branqueiam as ceras de acaba-
mento. Nestes casos deve-se intervir com o detergente FILAPS87, decapando as 
peças afetadas e reaplicar a cera de acabamento uma vez que estejam limpas 
e secas. 

No pavimento exterior 
formaram-se musgos, 
algas, verdete

Pulverizar o produto FILANoALgAe diretamente sobre a superfície. Após uns 
dias limpar com água á pressão ou mangueira. Para evitar a formação de 
musgos e algas recomenda-se a aplicação de FILAhP98 com o pavimento limpo 
e seco.

O pavimento exterior 
está sujo com os 
agentes atmosféricos 
e com eflorescências 
salinas

Aplicar o detergente ligeiramente ácido DeteRDek, deixar atuar e esfregar 
com um esfregão ou uma escova. Lavar com água no final. Para evitar o envel-
hecimento pelos agentes atmosféricos recomenda-se a aplicação posterior do 
hidrófugo anti agentes atmosféricos FILAhP98. Atenção: se após a limpeza final 
de obra, com o pavimento seco, aparecerem eflorescências salinas, quer dizer 
que a limpeza realizou-se demasiado cedo ou de  modo não adequado. Deve-se 
verificar se respeitaram os tempos indicados para a secagem do pavimento 
(cimento) para a limpeza final de obra que é, normalmente de dois meses por 
colocação com traçado e 15 dias para colocação com cimento-cola (em tempo-
radas de frio e ambientes sem arejamento, os tempos podem-se alongar). Uma 
vez esperado o tempo adequado, deve realizar-se a limpeza das eflorescências 
salinas com o produto DeteRDek.

2

3

4

5

6

7

 

 

www.atila.com.pt



42

O pavimento interior 
apresenta manchas 
orgânicas domésticas 
(gorduras, bebidas, 
comidas...).

Se o pavimento está protegido corretamente, estas manchas poderão incrustar-se 
na cera de acabamento, basta utilizar o FILAPS87 para eliminar a cera na 
peça afetada e posteriormente repor com a mesma cera. Se o pavimento não 
está protegido, aplicar o detergente desengordurante FILAPS87, deixar atuar e 
esfregar com um esfregão ou uma escova. Enxaguar com água no final. No caso 
de manchas de óleos ou gorduras persistentes aplicar o removedor de manchas 
específico em spray FILANoSPot sobre cada uma das manchas, seguindo as 
instruções que estão no rótulo. Para evitar a penetração destas manchas no inte-
rior do material facilitando a sua eliminação recomenda-se proteger o pavimento 
com o produto adequado.  

O pavimento exterior 
apresenta manchas 
orgânicas domésticas 
(gorduras, bebidas, 
comidas...).

Aplicar o detergente desengordurante FILAPS87, deixar atuar e esfregar com um 
esfregão ou uma escova. Enxaguar com água no final. No caso de manchas de 
óleos ou gorduras persistentes aplicar o removedor de manchas específico em 
spray FILANoSPot sobre cada uma das manchas seguindo as instruções do 
rótulo. Para evitar a penetração deste tipo de manchas no material, facilitando a 
sua eliminação, recomenda-se que proteja o pavimento com o protetor FILAW68 
(efeito natural) ou FILAPt10 (efeito molhado).

O pavimento debaixo 
dum vaso está 
esbranquiçado. 

Pode ser devido a simples resíduos calcários no exterior, ou devido à humidade 
que tem esbranquiçado a cera no interior. Para a sua eliminação é suficiente, no 
exterior, limpar as peças afetadas, com DeteRDek. Em pavimentos interiores 
tratados, basta utilizar o FILAPS87 para eliminar a cera na peça e posteriormen-
te aplicar a mesma cera.

O tijolo face á vista 
apresenta salitre 
superficial.

Molhar a superfície com água e aplicar o desincrustante ácido específico para 
revestimentos FILAPhZeRo puro e deixar atuar uns minutos. Esfregar com 
uma escova e lavar com água ou utilizar uma máquina com água á pressão. 
Aconselhamos a proteção contra os agentes atmosféricos e saídas de salitre com 
o produto hidrorrepelente FILAhP98.

Proteger e reavivar o 
tijolo face á vista em 
exterior

Nos tijolos com face á vista sem tratar, limpos e secos, aplicar FILAPt10,  com 
uma trincha grande. A tonalidade do tijolo face á vista aumentará e evitar-se-á ao 
mesmo tempo o acumulação da sujidade.
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Num pavimento com 
acumulação de capas 
de cera de manutenção.

O uso de ceras metalizadas e acrílicas na manutenção de mármore, granito, 
calcária e terraço polidos criam com o tempo uma capa “cristalina” que se risca 
com a passagem. Nestes casos há que decapar a cera com o produto decapan-
te FILAPS87, limpando bem a seguir. Proceder à recuperação e à manutenção 
do brilho como indicado no ponto seguinte.  

O pavimento polido 
perdeu seu brilho 
original.

É o momento de começar a manutenção com a cera natural especifica para 
pedra polida FILACLASSiC, pura ou diluída em água segundo o nível de des-
gaste do brilho. Puxar o lustro com um pano ou com uma enceradora uma vez 
seca a cera. No caso de o polido estar  muito deteriorado é conveniente utilizar o 
produto cristalizante FILAkRiStALL. O produto aplica-se em toda a superfície e, 
uma vez seco puxa-se  lustro com uma máquina rotativa com um disco de lã ou 
de palha-de-aço de grão fino.

O tampo em mármore 
ou em granito perdeu o 
brilho original.

Aplicar o produto em creme FoRMuLAMARMo, puro, com um pano suave e 
esfregue com o mesmo até estar completamente seco.

Na superfície têm caído 
substâncias ácidas 
(vinho, coca cola, limão, 
vinagre, detergentes 
ácidos, etc.).

Muitos produtos alimentares (vinagre, limão, sumos, vinho..) são ligeiramente 
ácidos e atacam o brilho do mármore, calcário e terraço polidos. Os produtos an-
ticalcários também reagem com estes tipos de pedras polidas criando manchas 
opacas. Para a recuperação dos ataques ácidos (ou manchas ácidas) aconselha-
se utilizar o kit FILAMARBLe ReStoReR (www.filamarblerestorer.com), que 
permite recuperar facilmente o material.

A superfície exterior 
apresenta grafitis em 
spray.

No caso de grafitis em spray (acrílicos, nitrosinteticos ou alquidicos) em revesti-
mentos de mármore e granito polido, utilizar o produto FILANoPAiNt StAR 
puro, deixando atuar durante uns minutos e limpar no final com água á pressão. 
Para evitar a penetração em profundidade dos grafitis em spray é conveniente 
proteger estes materiais com o produto impermeabilizante FILAMP90 (efeito 
natural) ou FILAStoNePLuS (efeito reavivante). 
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 (ardosia, mármore e travertino envelhecido, granito, arenisca, quartzito, etc.) Pedra Natural Rústica 

O pavimento está 
sujo e/ou se suja com 
facilidade.

Se o pavimento apresenta um aspeto sujo e se suja com facilidade pode ser 
por dois motivos: a - Limpeza final de obra não foi realizada ou foi realizada 
incorretamente: o pavimento ainda tem  algum resíduo da colocação e restos de 
material de rejuntamento. Para comprova-lo deve realizar o seguinte teste (amo-
stra) numa pequena área do pavimento: aplicar o detergente ligeiramente ácido 
DeteRDek, puro e espalhar com um esfregão. Esperar uns minutos e esfregar 
com o mesmo esfregão.  A seguir secar com um papel absorvente e enxaguar 
com água abundante. Se a área recupera o seu aspeto original, deve realizar-se 
uma limpeza final de obra com o DeteRDek segundo as indicações do rótulo. 
b- Manutenção incorreta: o pavimento foi limpo só com água (insuficiente para 
eliminar a sujidade que se acumula) ou com produtos que deixam resíduos 
e que, com o tempo criam uma pelicula. Para comprova-lo deve  realizar o 
seguinte teste (amostra) numa pequena área do pavimento: aplicar o detergente 
decapante FILAPS87, puro e espalhar com um esfregão. Esperar uns minutos 
e esfregar com o mesmo esfregão. Secar a seguir com um papel absorvente e 
enxaguar com água abundante. Se a área recupera o seu aspeto original, deve 
realizar uma manutenção extraordinária com FILAPS87, segundo as indicações 
do rótulo. Em ambos casos, uma vez recuperado o pavimento, deve utilizar-se o 
detergente neutro FILACLeANeR para a limpeza diária.
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O pavimento tratado 
que á algum tempo 
perdeu a sua beleza 
natural.

Para recuperar um pavimento interior de pedra natural não polida (ardosia, 
quartzito, arenisca, etc.) ou tratado faz algum tempo, é necessário eliminar toda 
a capa de antigos tratamentos aplicados anteriormente (ceras, óleos, gasoli-
nas, etc.). É conveniente realizar um teste (amostra) numa pequena área da 
superfície: aplicar o detergente decapante FILAPS87, puro e espalhar com um 
esfregão. Esperar uns dez minutos e esfregar com o mesmo esfregão. Secar  a 
seguir com um papel absorvente e lavar com água abundante. Repetir a ope-
ração se necessário. Se a área do teste recuperar seu aspeto original, realizar a 
operação de decapagem com FILAPS87 seguindo as indicações do rotulo. Uma 
vez recuperado o pavimento, é conveniente realizar o tratamento adequado.

A pedra apresenta 
manchas de óxido e/
ou envelhecimento pela 
poluição atmosférica.

Aplicar o produto DeteRDek, puro diretamente sobre as peças afetadas e 
deixar atuar durante uns minutos. Esfregar com um esfregão ou uma escova e 
lavar com água. Repetir a operação se necessário. Para evitar que reapareçam 
as  manchas recomenda-se a aplicação posterior do hidrorrepelente anti agentes 
atmosféricos hyDRoReP.

Na pedra exterior 
formaram-se musgos, 
algas, verdete.

Pulverizar o produto FILANoALgAe diretamente sobre a superfície. Após 
uns dias limpar com água á pressão ou mangueira. Para evitar a formação e 
incrustação de musgos, mofos, verdete e algas recomenda-se a aplicação do 
hidrorrepelente hyDRoReP com o pavimento limpo e seco.

O pavimento interior 
apresenta manchas 
orgânicas domésticas 
(gorduras, bebidas, 
comidas…).

Se o pavimento está protegido corretamente, estas manchas têm-se incru-
stado superficialmente e basta com utilizar o FILAPS87 para eliminá-las. Se o 
pavimento não está protegido, aplicar o detergente desengordurante FILAPS87, 
deixar atuar e esfregar com um esfregão ou uma escova. enxaguar com água no 
final. No caso de manchas de óleos ou gorduras persistentes aplicar o removedor 
de manchas específico em spray FILANoSPot sobre cada uma das manchas 
seguindo as instruções do rótulo. Para evitar a penetração destas manchas no 
interior do material facilitando a sua eliminação recomenda-se proteger o pavi-
mento com o produto oleorepelente adequado. 

O pavimento exterior 
apresenta manchas 
orgânicas domesticas 
(gorduras, bebidas, 
comidas..).

Aplicar o detergente desengordurante FILAPS87, deixar atuar e esfregar com um 
esfregão ou uma escova. Enxaguar com água no final. No caso de manchas de 
óleos ou gorduras persistentes aplicar o removedor de manchas específico em 
spray FILANoSPot sobre cada uma das manchas seguindo as instruções do  
rótulo. Para evitar a penetração destas manchas no interior do material facilitando 
sua eliminação recomenda-se proteger o pavimento com o produto adequado.  
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Em terraços, coberturas, 
varandas, aparecem 
goteiras devido a 
infiltrações de água.

Averiguar a existência de peças partidas, gretas e fissuras de um tamanho 
superior ao milímetro e tapá-los com material cimento-cola ou similares. Aplicar a 
seguir o produto SALvAteRRAZZA em toda a superfície de maneira uniforme 
com uma trincha, pulverizador ou peluche, eliminando o eventual resíduo de apli-
cação em excesso seguindo as indicações do rótulo. No caso de que o pavimento 
e/ou revestimento ser de cerâmica esmaltada, porcelânico ou em geral materiais 
sem absorção, aplicar o produto só sobre as juntas e possíveis fissuras.

Em casa de banho 
aparecem infiltrações 
de água.

Averiguar a existência de peças partidas, gretas e fissuras de um tamanho 
superior ao milímetro e tapá-los com material cimento-cola ou similares. Aplicar a 
seguir o produto SALvAteRRAZZA em toda a superfície de maneira uniforme 
com trincha, pulverizador ou peluche, eliminando o eventual resíduo de aplicação 
em excesso seguindo as indicações do rótulo. No caso de que o pavimento e/
ou revestimento ser de cerâmica esmaltada, porcelânico ou em  materiais sem 
absorção, aplicar o produto só sobre as juntas e possíveis fissuras.

O parquet envernizado 
está estragado e riscado 
pelo desgaste.

Após limpar com o detergente neutro FILACLeANeR, aplicar uma ou duas 
mãos de FILAPARquet WAX segundo o nível de desgaste do material. Puxar o 
lustro a seguir com pano, enceradora ou similar. 

O parquet natural, 
laminado ou sintético 
apresenta um aspeto 
manchado ou 
esbranquiçado.

LImpar com o detergente neutro pronto para usar FILAPARquet Net segundo 
as instruções do rótulo.

Recuperar mobiliário 
de exterior e jardim de 
madeira.

Lixar a madeira com uma lixa de grão fino e a seguir aplicar o protetor imper-
meabilizante com base de Oleo de teka eCoWooD seguindo as instruções do 
rótulo.
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Glossário  
LIMPEZA final de obra: operação que consiste em eliminar os resíduos do rejuntamento e a 

sujidade provocada pela colocação.  

LIMPEZA de recuperação de material antigo: operação que consiste em eliminar sujidade  

acumulada ao longo tempo e/o eliminar antigos tratamentos de cera realizados. 

PROTEÇÃO hidrorrepelente: protege a superfície criando uma barreira contra os agentes 

atmosféricos, evitando a incrustação de mofo, musgo, verdete, óxido, manchas de humidade e as saídas 

de salitre do material. 

PROTEÇÃO antimancha: Impede a penetração em profundidade de todo tipo de manchas 

orgânicas (comidas, bebidas, gorduras), facilitando a sua eliminação. 

PROTEÇÃO anti-sujidade: recomendada para suavizar a textura do material e facilitar a 

eliminação da sujidade de passagem.

Efeito natural: define-se “efeito natural” qualquer tratamento (protetor ou acabamento) que não 

altera as características do material. 

Efeito reavivante/tonalizante: define-se “efeito reavivante ou tonalizante” qualquer tratamento 

(protetor ou acabamento) que reavive a cor e realçe o aspecto original do material. 

Efeito molhado: define-se “efeito molhado” qualquer tratamento (protetor) que reaviva a cor do 

material dando-lhe um acabamento brilhante. 

Efeito acetinado: define-se “efeito acetinado” qualquer tratamento (protetor ou acabamento) que dê 

á superfície um ligeiro e delicado brilho. 

Efeito brilhante: define-se “efeito brilhante” qualquer tratamento (protetor ou acabamento) que dê 

á superfície maior brilho.  

MANUTENÇÃO diária: limpeza diária das superfícies para eliminar sujidade acumuladas durante 

o dia e para manter a camada de proteção. 

MANUTENÇÃO extraordinária: limpeza para eliminar manchas e sujidades incrustadas e 

persintentes difíceis de eliminar com uma manutenção diária. 
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Fila España Industria Química S.L. 
Ctra. N-340, Km 948 Chilches 
12592 Castellón - Espanha 
Tel. +34 964.590101 - Fax +34 964.583265
filaespana@filachim.com - www.filachim.com
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