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URČENIE  
 

Viacúčelový silný a účinný prostriedok vhodný podľa pomeru nariedenia na  komplexné   čistenie dlažieb 
a obkladov, leštených gresových dlažieb, podláh z prírodného kameňa – mramoru, žuly, bridlice..., 
pálenej hliny cotto, klinkeru, cementových dlažieb, linolea a PVC.  
Účinne odmasťuje, odstraňuje škvrny  a  starú vrstvu vosku na vodnej báze. 
Je výborným čistiacim prostriedkom na kyselinosenzitívne povrchy a materiály. 

 
 
PREDNOSTI 
 

Riešenie 3 v jednom: odstraňovač škvŕn, čistiaci prostriedok a odstraňovač vosku. 
Jediný produkt, ktorý odstraňuje škvrny z leštených gresových dlažieb. 
Odstraňuje zvyšky epoxidových náterov.  Čistí bez poškodenia povrchu. Extrémne jednoduché použitie 
Certifikovaný  Bolonským Keramickým centrom.   

 

NÁVOD 

Riedenie: vodou podľa potreby - od 1:5 až 1:50. 
 
Čistenie a odmasťovanie : Pre každodenné čistenie nariedte Fila PS/87 od 1:10 do 1:50; Pre 
odolnějšiu špinu a pre odmastenie.  Rozriediť v pomere od 1:5 do 1:10. Nechať pôsobiť niekoľko minút , 
potom dobre opláchnuť. 
Odstránenie škvŕn z leštených gresov : Naliať FILA PS/87 v neriedenom stave priamo na škvrnu, 
vyčkať až dokonale zaschne, potom vlhkou špongiou zotrieť. 
Pre odstránenie vosku : Nariediť 1:5, mopom rozotrieť po podlahe.  Nechať pôsobiť niekoľko minút a 
potom energicky, pomocou kefy, alebo čistiacim kefovým strojom postupne zotrieť zbytky starého 
rozpusteného vosku. Postupujte v úsekoch po niekoľkých metroch, na záver dobre opláchnite .  
Na odstránenie epoxidových zvyškov:   
Naneste prípravok bez riedenia, nechajte pôsobiť 15-20 minút, vydrhnite kefou, alebo drsným diskom, 
potom opláchnite.  
 
UPOZORNENIE:  
1. Nepoužívať na drevo.  
2. Nepoužívať na akrylátové vane. 

 

VÝDATNOSŤ 
Údržba  1:20 1L - 50 m2 
Odstraňovanie vosku 1:5 1L - 40 m2 
Čistenie prír. Kameňov 1:5 1L - 30 m2  

 
BALENIE 1 liter  – 12ks v balení               5 litrov – 4ks v balení 
 
 
 
INFO 

Obsahuje : EDTA a soli pod 5%, sapóny nad 5% ale  pod 15%., parfém, linalol, limonen 
 
Vzhľad: svetložltá kvapalina  Zápach: vonná borovica  Hustota: 1,010 kg / liter   pH: 12,7  
 
Doba trvanlivosti neobmedzená.  
Skladovacia teplota od 5° do 30° C.  Aplikačná teplota od 10° do 30° C. 

 

BEZPEČNOSŤ Žiadne nebezpečenstvo - bezpečnostné štítky alebo varovania nie sú vyžadované, pretože výrobok nie 
je klasifikovaný ako nebezpečný podľa platných predpisov. 
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