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NA ČO SLÚŽI
• Jemne čistí všetky podlahy a obklady.
• Nepoškodzuje ošetrené a chúlostivé povrchy.
• Je nevyhnutný na umývanie po pokladaní podláh z prírodného 

kameňa s lesklou povrchovou úpravou a podláh citlivých na silné 
čistiace prostriedky.

VÝHODY
• Biologicky odbúrateľná
• Čistí, ale nepoškodzuje.
• Pri vysokom rozriedení (1:200) nie je potrebné oplachovanie a 

prípravok nezanecháva zvyšky.
• Veľmi koncentrovaný; môže sa používať na rôzne stupne 

rozriedenia.
• Je ideálny na údržbu všetkých voskovaných povrchov.
• Prípravok je možné použiť so strojom na umývanie a vysušovanie 

pri výraznom rozriedení (od 1:200).
• Je ideálny na lamináty.
• Príjemná vôňa.

AKO SA POUŽÍVA
Riedenie: od 1:30 do 1:200 podľa potreby. Aplikácia: Na bežnú údržbu 
všetkých povrchov: Rozrieďte prípravok CLEANER PRO v pomere 
1:200 (25 ml prípravku v 5 litroch vody). Nevyžaduje oplachovanie. 
Pre odolnejšie nečistoty použite na umývanie roztok s vyššou 
koncentráciou. Na umývanie po pokladaní chúlostivých povrchov 
(mramor, travertín, žula, lesklé aglomeráty, atď.): Rozrieďte prípravok 
CLEANER PRO v pomere 1:30 a naneste ho na podlahu kefou alebo 
jednokotúčovým čistiacim strojom s mäkkým kotúčom. Zozbierajte 
zvyšok handrou alebo vysávačom na vysávanie kvapalín. Nakoniec 
opláchnite. Na použitie strojov na umývanie a sušenie podláh: 
Zrieďte CLEANER PRO v pomere 1: 200. Roztok nalejte do nádrže. 
Na mimoriadnu údržbu značne znečistených povrchov: Rozrieďte 
prípravok CLEANER PRO v pomere od 1:30 do 1:50, v závislosti na 
intenzite nečistôt. Umyte handrou a kefou. Zozbierajte nečistoty a 
opláchnite. 

Upozornenie:
Nepoužívajte prípravok CLEANER PRO na podlahách z tkanín a z dreva, ošetrených 
voskom.

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

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Po použití obaly zrecyklujte.

Balenia
1 liter: kartón po 12 ks.
5 litrov: kartón po 4 ks.

VÝDATNOSŤ
ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ A RIEDENIE (1 liter):

Údržba 1:200 1 500 m²

Počiatočné umývanie kameňov 1:30 50 m²
Uvedená výdatnosť je len orientačná

PROFESIONÁLNA ÚDRŽBA 
POVRCHOV

PORCELÁNOVÝ GRES A KERAMIKA, BETÓN, 
DREVO, MRAMOR, ŽULA A PRÍRODNÝ KAMEŇ, 
PLASTOVÉ LAMINÁTY A LVT, LINOLEUM, 
GUMA A PVC, TERAKOTA A KLINKER

CLEANERCLEANER  

TECHNOLÓGIA BEZ ZJASŇUJÚCICH ČINIDIEL vyvinutá 
vo výskumných laboratóriách FILA: CLEANER PRO, ktorý 
sa pravidelne používa na bežné čistenie, chráni povrchy 
pred zmatňujúcimi vrstvami zjasňujúcich alebo parfumačných 
prostriedkov, čím dlhodobo zachováva pôvodný vzhľad povrchu.


