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FILACR10
ČISTIACI PRÍPRAVOK NA EPOXIDOVÉ ZVYŠKY

KAMENINA S 
PORCELÁNOVÝM 
POVRCHOM
SMALTOVANÁ 
KERAMIKA
SKLENENÁ 
MOZAIKA
SMALTOVANÝ 
KLINKER

Riedenie: od nerozriedeného po 1:1 podľa druhu 
zvyšku.

Aplikácia: 
Pred použitím potraste. 
Odstránenie zvyšku dozretého tmelu (po uplynutí 
doby uvedenia použitej škárovacej hmoty do 
prevádzky): naneste nerozriedený prípravok vlhkou 
špongiovou utierkou. Nechajte pôsobiť približne 30 
minút. Otrite najodolnejšie zvyšky abrazívnou špongiou 
alebo stierkou. Pri aplikáciách na podlahu je možné 
vykonať zásah jednokotúčovým čistiacim strojom a 
vhodným kotúčom. Starostlivo opláchnite. V prípade 
odolných zvyškov zopakujte aplikáciu a nechajte 
prípravok pôsobiť dlhšie.
Odstránenie čerstvého zvyšku: vyčkajte približne 
hodinu od škárovania. Rozrieďte prípravok s vodou v 
pomere 1:1. Aplikujte prípravok na mäkkú podušku a 
naneste ho povrch, pričom  príliš netlačte. Dôkladne 
opláchnite. Aby sa zabránilo poškodeniu čerstvých škár, 
nechajte prípravok pôsobiť približne 2-3 minúty.  

 Vďaka svojej viskozite odstraňuje z 
povrchov škvrny a šmuhy epoxidového 
tmelu.

 Je účinný aj v prípade odolných a 
vyzretých zvyškov.

 Berie ohľad na materiál.
 Ľahko použiteľný.
 Vyznačuje sa príjemnou mandľovou 
vôňou.

 Tekutý čistiaci prostriedok s vysokou 
viskozitou na čistenie povrchov od 
zvyškov, škvŕn a šmúh epoxidového tmelu.

 Je ideálny na nenasiakavé materiály, ako 
porcelánový gres, smaltované keramiky a 
sklenené mozaiky.

Jeden liter prípravku postačuje na:

                         až do 10 m2

Uvedená výťažnosť je len orientačná (v závislosti 
na množstve zvyšku a jeho vyzretí)

VÝŤAŽNOSŤ 

Balenia
1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi. 

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.  
• Po použití nevyhadzujte do prostredia. 

TEPLOTY
Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v 
rozmedzí od 5 do 30 °C.

OBSAHUJE
Saponát s vyššou ako 5% koncentráciou, ale nižšou 
ako 15%.

ŠTÍTKY
Výstražné slová: Pozor
Výstražné upozornenia:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Po manipulácii starostlivo umyte . . . Noste ochranné 
rukavice a ochranu očí / tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné,odstráňte 
ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí 
pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. 
Okamžite sa obráťte na TOXIKOLOGICKÉ STREDISKO 
/ lekára. Skladujte v priestore zamknutom na kľúč. 
Prípravok / nádobu zlikvidujte v zhode s administratívnymi 
nariadeniami.    

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: viskózna kvapalina
Farba: žltkastý
Vôňa: typická vôňa rozpúšťadla
Hustota: 1,010 kg/liter
pH: 12,7

Tieto informácie sú výsledkom najnovších 
technických znalostí a sú podložené sústavným 
výskumom a laboratórnymi testami. Napriek tomu je 
v dôsledku faktorov, na ktoré nemáme vplyv, treba 
uvedené informácie vždy otestovať a overiť. 
Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne 
použitie svojich produktov.

Upozornenie: 
Vždy vykonajte predbežnú skúšku na malej časti 
povrchu kvôli odskúšaniu odolnosti materiálu a určeniu 
optimálnej čakacej doby na čistenie. Nepoužívajte 
na nasiakavých materiáloch.  Nepoužívajte na 
dreve. Nepoužívajte na povrchoch z metakrylátu. Na 
kovových povrchoch vopred skontrolujte ich odolnosť 
voči prípravku.
Nepoužívajte na: nasiakavých materiáloch, dreve a 
na povrchoch z metakrylátu.  

VÝHODYNA ČO SLÚŽI AKO SA POUŽÍVA
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