
El antimancha tonalizante concentrado
con alta resistencia al tránsito
O antimancha tonalizante concentrado
com alta resistência á passagem

FILAPT10
NUEVO NOVO

PROTECTOR ANTIMANCHA CONCENTRADO EFECTO MOJADO
PROTECTOR ANTIMANCHA CONCENTRADO EFEITO MOLHADO

Protegge dallo sporco di posa e facilita la pulizia

Non altera l’aspetto del materiale
Trattamento ecologico senza COV, certificato per il Leed

1L

PROTETTIVO 
PREFUGATURABASE ACQUA
PIETRA NATURALE NON LUCIDA, PIETRA RICOSTRUITA, COTTO E CLINKER

FILAPRW200
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Fila España Industria Química S.L. 
Ctra. N-340, Km 948 Chilches 

12592 Castellón - España
Tel. +34 964.590101 - Fax +34 964.583265
filaespana@filachim.com - filachim.com

Member of:



             

Protección tonalizante y ecológica para interiores y exteriores
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BARRO, GRES EXTRUSIONADO, PIEDRA NATURAL, CEM

ENTO  

Proteção tonalizante e ecológica para interiores e exteriores

Alto rendim
iento, concentrado, se diluye en agua. Alta resistencia al tránsito

Alto rendim
ento, concentrado, dilui-se em

 água. Alta resistência á passagem

BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO, PEDRA NATURAL, CIM
ENTO 

1L

Diluir en agua en proporción de 1:1
(1 litro de producto en 1 litro de agua). 

Diluir em água numa proporção 1:1
(1 litro de produto em 1 litro de água). 

Protegge dallo sporco di posa e facilita la pulizia

Non altera l’aspetto del materiale
Trattamento ecologico senza COV, certificato per il Leed
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FILAPT10 protege las superficies rústicas porosas 
(barro, ladrillo rústico, piedra natural no pulida, 
cemento) contra la penetración de manchas 
orgánicas, proporcionando un agradable efecto 
mojado. Producto concentrado (se diluye en agua), 
con alto rendimiento y alta resistencia contra la 
suciedade del tránsito. 

FILAPT10 protege as superfícies rústicas porosas 
(barro, tijolo rústico, pedra natural não polida, 
cimento) contra a penetração de manchas orgânicas, 
proporcionando um agradável efeito molhado. Produto 
concentrado (dilui-se em água), com alto rendimento 
e alta resistência contra a sujidade da passagem.

ES UN PRODUCTO EN BASE ACUOSA, SIN COV, COMPATIBLE CON EL 
PROyECTO ECOLógICO FILA gREEN ACTION.
E’ uM PRODuTO EM BASE AQuOSA, SEM COV, COMPATíVEL COM O 
PROJETO ECOLógICO FILA gREEN ACTION. 

FILAPT10
LÍNEAPROTECTORES
LÍNEAPROTETORES

LAS VENTAJAS / AS VANTAgENS

MODO DE EMPLEO / COMO SE uTILIZA

En interiores de barro, aplicar a una cera Fila de acabado.
Em interiores de barro, aplicar a uma cera Fila de acabamento.  

Rendimiento / Rendimento
Con un litro de producto puro (= 2 litros de producto diluido) hago
Com um litro de produto puro (= 2 demão de produto diluido) faço:
Barro manual 30 m² por mano / por demão
Barro mecánico 40-60 m² por mano / por demão
Piedra natural 40-80 m² por mano / por demão
Cemento / cimento 30-40 m²  por mano / por demão            
El rendimiento es indicativo / O rendimento é orientativo.  

El gran proyecto de protección medioambiental Fila  evoluciona y se 
concreta. Nuestras ideas se expanden, y con ellas su realización: en cada fase 
y sector de producción, el compromiso ecológico se traduce en acción.

O grande projeto de protecção meio ambiental Fila evolui e especifica-
se. Nossas ideias expandem-se, e com elas a sua realização: em cada fase e 
sector de produção, o compromisso ecológico traduz-se em ação.

Con superficie limpia y seca, aplicar 
la solución con brocha, vellón u otro 
aplicador similar de manera uniforme. 

Com superfície limpa e seca, aplicar a solução 
com uma trincha de maneira uniforme.

Con material seco (esperar al menos 
3-4 horas), aplicar una segunda mano de 

producto diluido. 
Com material seco (esperar pelo menos 3-4 

horas) aplicar outra demão de produto diluido.

La superficie es transitable
transcurridas 12 horas. 
A superfície é transitável

passadas 12 horas

Protege contra las manchas orgánicas, 
contra los agentes atmosféricos y 
contra el desgaste del tránsito 
Proporciona un cálido y elegante realce 
de tonalidad y de brillo
Ideal en materiales porosos colocados 
tanto en interiores como en exteriores 
Producto concentrado, con alto 
rendimiento y elevada resistencia al 
tránsito 
En base acuosa: tratamiento ecológico, 
inodoro y con tiempos de trabajo 
reducidos 
Invierno seguro: no altera la resistencia 
a las heladas de los materiales 

Protege contra as manchas orgânicas, 
contra os agentes atmosféricos e contra o 
desgaste 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 
rendimento e alta resistência á passagem 
De base aquosa: tratamento ecológico e 
com tempos de trabalho reduzidos
Inverno seguro: o produto não altera a 
resistência dos materiais às geladas

12
horas

3/4 horas


