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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

PROTECTORS

protettivi

FILAMP90
OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM, URČENÝ PRE LESKLÉ 
POVRCHY S OBSAHOM ROZPÚŠŤADLA

 VYHLADENÝ 
PORCELÁNOVÝ 
GRES
 KAMEŇ A LESKLÉ 
AGLOMERÁTY

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.

Aplikácia: 
1. Aplikujte štetcom rovnomernú a plynulú vrstvu 

prípravku na suchý a čistý povrch. 
2. Po uplynutí 24 hodín a vyschnutí podlahy 

odstráňte zvyšky handrou navlhčenou v prípravku 
a potom osušte podlahu suchou handrou alebo 
sacím papierom. 

Údržba: rozriedený roztok prípravku FILACLEANER. 
   

 Nenarušuje prirodzené zafarbenie 
povrchov.

 Nevytvára film.
 Je certifikovaný ako „Vhodný pre styk s 
potravinami“.

 Je vynikajúci aj na stoly a rímsy.
 Impregnuje, chráni a zjednodušuje 
čistenie.

 Je ideálny na ochranu keramiky 
craquelè.

 Predstavuje najlepšiu ochranu proti 
škvrnám na porcelánovom grese, mramore 
a žule s lesklou povrchovou úpravou.

 Zabraňuje tvorbe graffiti na zvislých 
povrchoch z lesklého prírodného kameňa.

 Je ideálny na ochranu stolov a pracovných 
dosiek kúpeľní a kuchýň.

  

Jeden liter prípravku postačuje na:

Mramor/Žula                        30 m2
kamenina s porcelánovým povrchom        30/40 m2
Veneziana (druh lesklého aglomerátu)    20 m2

„Uvedené hodnoty výťažnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

VÝŤAŽNOSŤ 

Balenia
Plechovky po 250 ml: kartón s 12 kusmi. 
1litrové plechovky: kartóny so 6 kusmi.
5litrové plechovky: kartóny so 4 kusmi.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.  
• Po použití nevyhadzujte do prostredia. 
• Počas použitia a schnutia prípravku riadne vetrajte miestnosť.  
• Nechráni mramor ani vápenaté kamenivo pred 

agresívnym pôsobením kyselín. 
• Použitie jednokotúčového čistiaceho stroja je dovolené 

len v prípade, ak sú všetky súčasti zariadenia úplne 
neporušené.

TEPLOTY
Skladovacie teploty: od 0 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 
5 do 30 °C.

ZLOŽENIE
Zmes zlúčenín silikónového pôvodu v podobe disperzie v 
dearomatizovanom uhľovodíkovom rozpúšťadle.
 
 
 
 

ŠTÍTKY
Výstražné slová: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia:
Kvapalina a výpary sú zápalné. Pri požití a pri 
vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Môže 
spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Opakovaná expozícia môže spôsobit` vysušenie alebo 
popraskanie pokožky.
  Bezpečnostné upozornenia: Ak je potrebná 
lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo štítok 
výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte 
mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného 
ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Udržujte nádobu 
riadne zatvorenú. Nevdychujte prach / dym / plyny / hmlu / výpary 
/ aerosol. Noste ochranné rukavice a ochranu očí / tváre. PO 
POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM / lekára / . . . Prípravok / nádobu zlikvidujte v zhode s 
administratívnymi nariadeniami. Obsahuje: NAFTU (PETROLEJ), 
ĽAHKÚ FRAKCIU - HYDROTREATING.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: kvapalina
Farba: priesvitný bezfarebný
Vôňa: mierny zápach uhľovodíkového rozpúšťadla
Hustota: 0,776 kg/liter
Bod vzplanutia: 40 °C

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: 
Pred aplikáciou prípravku sa odporúča overiť na malej 
časti povrchu prípadné zmeny farby. 
Neapl ikuj te pr ípravok v exter iér i  v  pr ípade 
očakávaného dažďa. 
Varovanie: Počas použitia a schnutia prípravku 
dôkladne vetrajte miestnosť. 
Nechráni mramor ani vápenaté kamenivo pred 
agresívnym pôsobením kyselín.

VÝHODYNA ČO SLÚŽI AKO SA POUŽÍVA
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