FILACLEANER

NEUTRÁLNY KONCENTROVANÝ ČISTIACI PRÍPRAVOK

KAMENINA S
PORCELÁNOVÝM
POVRCHOM
SMALTOVANÁ
KERAMIKA
TERAKOTA
KLINKER
BETÓN
DREVO
KAMEŇ A LESKLÉ
AGLOMERÁTY
PLASTOVÉ
LAMINÁTY
LINOLEUM
GUMA A PVC

NA ČO SLÚŽI

VÝHODY

Jemne čistí všetky podlahy a obklady.
Berie ohľad na 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.

AKO SA POUŽÍVA

Čistí, ale nenapadá.
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.

VÝŤAŽNOSŤ

Riedenie: od 1:30 do 1:200 podľa potreby.
Aplikácia:
Na bežnú údržbu všetkých povrchov:
Rozrieďte prípravok FILACLEANER 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
FILACLEANER 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:
Rozrieďte prípravok FILACLEANER v pomere 1:200.
Nalejte roztok do nádrže.
Na mimoriadnu údržbu značne znečistených
povrchov:
Rozrieďte prípravok FILACLEANER v pomere od
1:30 do 1:50, v závislosti na intenzite nečistôt. Umyte
handrou a kefou. Zozbierajte nečistoty a opláchnite.

Jeden liter prípravku postačuje na:
Údržba 1:200

Balenia

Počiatočné umývanie kameňov 1:30

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

1 500 m2

50 m2

Uvedená výťažnosť je len orientačná

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
Obsah aniónových tenzidov menší ako 5 % a obsah
neiónových tenzidov väčší ako 5 %, ale menší než
15 %.
Ďalšie zložky: Benzizotiazolinon, vôňa, Citral,
Limonen.

ŠTÍTKY
Výstražné slová: Pozor
Výstražné upozornenia:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:
Po manipulácii starostlivo umyte . . . Noste ochranné
rukavice / ochranný odev / ochranu očí / ochranu
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.

Upozornenie:
Nepoužívajte prípravok FILACLEANER na podlahách
z tkanín a z dreva, ošetrených voskom.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: kvapalina
Vôňa: citrónová vôňa
Farba: bledožltej farby
Hustota: 1,005 kg/liter
pH: 7,2 (10% roztok vo vode)
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.
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