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URČENIE  
 

Jemný, ale svojim zložením účinný čistiaci prostriedok na všetky citlivé povrchy s každodennou 
použiteľnosťou. Vhodný na  čistenie podláh z materiálov citlivých na kyseliny ( prírodný kameň, 
voskované podlahy, laminátové podlahy.…) 

 

 
PREDNOSTI 
 

 Čistí bez poškodenia povrchu.  Nepoškodzuje hliník alebo oceľ a nerez.  
Pri silnom zriedení (1:200) nenechává zvyšky a nevyžaduje oplachovanie.  
Vysoko koncentrované: možno riediť podľa použitia. Vysoko biologicky odbúrateľné  
Ideálne pre údržbu voskovaných povrchov. Ideálne pre laminátové povrchy. 
Zriedený v pomere min. 1:200 je vhodný na použitie do čistiacich strojov. 
Certifikovaný Bolonským Keramickým centrom 

 

NÁVOD 

Riedenie: vodou podľa potreby - od 1:30 až 1:200.  
 
Aplikácia:  
1. Údržba: zriedený v pomere 1:200 sa mopom, prípadne čistiacim strojom nanesie na podlahu. Nie je 
potrebné oplachovať.  
2. Na veľmi znečistené podlahy nariedte v pomere 1:30-1:50, mopom naneste na povrch a vyčistite 
kefou. Odstráňte nečistoty a opláchnite.  
3. Pre čistenie podláh po pokládke použite čistiaci stroj s mäkkým diskom (biela alebo béžová) alebo 
podlahovú kefu. Prípravok použite nariedený v pomere 1:30.  
Dôkladne opláchnite. 
 
UPOZORNENIE - nepoužívajte Filacleaner na povrchy z textilu. 

 

VÝDATNOSŤ 
údržba  1:200 1L -   1500  m2 
čistenie prír. kameňov 1:30         1L -  50  m2  

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

Obsahuje: aniónové povrchovo aktívne látky <5%, neiónové povrchovo aktívne látky> 5%, ale <15%.   
Ostatné zložky: benzisothiazolinone, vôňa, Citral, Limonene.  
 
Vzhľad: svetložltá kvapalina  Zápach: citrónová vôňa  Hustota: 1,005 kg / liter  
pH 7,2 ( 10% rozriedenie s pitnou vodou) 
 
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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