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FILAPS87
ODMASŤOVACÍ ODVOSKOVACÍ ČISTIACI PRÍPRAVOK

TERAKOTA
KLINKER
KAMENINA S 
PORCELÁNOVÝM 
POVRCHOM
KAMEŇ A 
NELESKLÉ 
AGLOMERÁTY
SMALTOVANÁ 
KERAMIKA
BETÓN
LINOLEUM A PVC

Riedenie: v závislosti na konkrétnom použití

Na vyčistenie a odmastenie všetkých povrchov 
Rozrieďte vo vode (1:10 ÷ 1:20) a aplikujte na 
povrch. Nechajte pôsobiť 4-5 minút a potom použite 
jednokotúčový čistiaci stroj alebo kefu. Zozbierajte 
vysávačom na vysávanie kvapalín alebo handrou 
a dôkladne opláchnite. Na energickejšie čistenie 
rozrieďte v pomere 1:5. 

Na odstránenie škvŕn z porcelánového gresu 
Nalejte neriedený na škvrnu a na celú dlaždicu. 
Nechajte pôsobiť až do úplného vysušenia, potom 
umyte a opláchnite. 

Na odvoskovanie
Rozrieďte prípravok v pomere 1:5, naneste ho a 
nechajte 10 minút pôsobiť. Vykonajte zásah kefou 
alebo jednokotúčovým čistiacim strojom. Zozbierajte 
vysávačom na vysávanie kvapalín alebo handrou a 
dôkladne opláchnite.

 Jeden prípravok s tromi funkciami: 
čistiaci, odstraňujúci škvrny a 
odvoskovací.

 Jediný, ktorý odstraňuje odolné škvrny z 
porcelánového gresu.

 Čistí, ale nenapadá.
 Veľmi ľahko použiteľný.

 Rozriedený čistí a odmasťuje veľmi 
znečistené podlahy z porcelánového 
gresu, keramiky, prírodného kameňa, 
terakoty a cementu.

 V čistom stave odstraňuje škvrny z 
porcelánového gresu s odolnými škvrnami.

 Je vynikajúci na základné umytie kameňov, 
ktoré nie sú odolné voči kyselinám.

 Je ideálny na základné umývanie cementu.
 Odvoskovací prípravok na odstránenie 
voskov s obsahom vody, metalizovaných a 
znovu leštiteľných.

 Odstraňuje zvyšky predošlej úpravy 
lesklého vyhladeného porcelánového 
gresu.

  

Jeden liter prípravku postačuje na:

Údržba 1:20                        200 m2
Odvoskovanie 1:5        20 m2
Počiatočné umývanie kameňov 1:5    30 m2

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

RIEDENIE A VÝŤAŽNOSŤ 

Balenia
1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi. 
5litrové kanistre: kartóny so 4 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%.
Ďalšie zložky: vôňa, Linalool, Limonen.

ŠTÍTKY
Výstražné slová: Pozor
Výstražné upozornenia:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
Bezpečnostné upozornenia:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo štítok 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: kvapalina
Farba: bledožltej farby
Vôňa: borovicová vôňa
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: 
1. Nenanášajte na nový lesklý mramor a kameň. 
2. Nepoužívajte na čistenie dreva. 
3. Neaplikujte na vane z metakrylátu. 
4. Linoleum: vopred skontrolujte odolnosť farby na 

malej ploche.
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