
PROFESIONÁLNA CHÉMIA FILA 
NA ÚDRŽBU A OŠETROVANIE 
DLAŽIEB A OBKLADOV

Fila sa vždy starala o všetky 
vaše povrchy z keramiky, 
gresu – porcelánu, kamena,
terakoty a dreva v každom štádiu 
ošetrovania: od umývania až po 
ochranu a údržbu.

www.fila-chemia.sk
www.fila-chemie.cz
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FILA AKO SPOLOČNOSŤ

MISIA: 
Spoločnosť FILA je lídrom v ošetrovaní, 
ochrane a údržbe keramiky a prírodného 
kameňa. Na trhu pôsobia ako medziná-
rodní technickí partneri, ktorí môžu pod-
porovať všetkých zákazníkov rozsiahlou 
asistenčnou sieťou, vzdelávacími progra-
mami a významnými investíciami do vý-
skumu a vývoja v kombinácii s pevným 
záväzkom k inováciám a udržateľnosti.

HODNOTY: 
Hodnoty, ako sú integrita, dôvera a reš-
pekt v ľuďoch, boli vždy neoddeliteľnou 
súčasťou dedičstva spoločnosti FILA.

DÔVERA: 
Spoločnosť FILA chce podporiť prostredie, 
kde je komunikácia otvorená a kde sa 
ľudia cítia slobodne vyjadriť svoje názory, 
rovnako rešpektujú názory iných.

REŠPEKT: 
Vážiť si rozmanitosť a vážiť si každého pre 
jeho jedinečnosť. Rešpektovanie druhých 
a pocit rešpektu pomáha ľuďom v organi-
zácii FILA vydávať zo seba vždy maximum.

DÔVERA V ĽUĎOCH: 
Toto je základné krédo organizácie a po-

vzbudzuje všetkých zamestnancov, aby sa 
snažili, ako je to možné, prevzali zodpoved-
nosť a pracovali s vášňou a profesionalitou.

ZÁKAZNÍK JE NA PRVOM MIESTE:  
Uspokojenie zákazníka znamená v prvom 
rade to, že sa budete riadiť znalosťami 
vašich zákazníkov, uvedomíte si ich oča-
kávania a potreby a potom pohotovo a 
presne vykonáte dohodnuté činnosti. Spo-
kojnosť zákazníka  znamená prekročenie 
očakávaní. Toto je skutočná inovácia.

POKORA:  
Spoločnosť FILA neočakáva, že ľudia budú 
vedieť všetko; skôr ich požiadajú, aby vy-
dali maximum v oblasti svojej špecializá-
cie, ale zároveň si uvedomili svoje limity. 
Požiadanie o pomoc je známkou inteli-
gencie a profesionálnej vyspelosti. Pokora 
znamená tiež pripustiť zodpovednosť, keď 
to nefunguje najlepšie.

INTEGRITA:  
Záväzok dosiahnuť najvyššie etické štan-
dardy by mal byť základným kameňom pre 
každého partnera FILA. Lojalita, transpa-
rentnosť, úprimnosť, dôslednosť a úcta 
k ľuďom a životnému prostrediu sú naše 
hlavné zásady.

VÝSKUMNÉ CENTRUM FILA
Skúsenosti získané z dlhoročnej práce, 
dôkladné znalosti materiálov, výskum v 
laboratóriu a priamo na mieste: to sú len 
niektoré z hlavných silných stránok, vďa-
ka ktorým FILA v priebehu času dosiahla 
vynikajúce výsledky v ochrane a starost-
livosti o všetky povrchy.

Každý rok spoločnosť FILA investuje 
približne 10% z ročného obratu do vý-

skumu a vývoja s cieľom vytvárať vysoko 
výkonné riešenia, ktoré sú v súlade s 
potrebami trhu, ekologické a s vysokým 
pokrytím.

ZNALOSTI O MATERIÁLI 
V spolupráci s talianskymi a medziná-
rodnými výskumnými ústavmi spoločnosť 
FILA analyzuje a študuje v ich výskumnom 
centre FILA všetky druhy materiálov na 
trhu alebo vyvíjaných výrobcami.

EKOLOGICKÁ FILA

Pre spoločnosť FILA je rešpektovanie 
životného prostredia hmatateľným zá-
väzkom, ktorý sa týka všetkých sektorov 
našej spoločnosti:

•  vývoj výrobkov neobsahujúcich VOC 
(prchavé organické látky);

• ekologické balenie;
• fotovoltaické panely, ktoré pokrýva-

jú všetky energetické potreby našej  
spoločnosti;

• recyklácia odpadu riadená špecializo-
vanými centrami;

• koncentrované výrobky s vysokým  
pokrytím.

Fila Green Action je veľký ekologický 
projekt a hmatateľný dôkaz morálneho  
a právneho záväzku ich spoločnosti  
k ochrane životného prostredia. Jedná sa 
o sériu „green actions“, ktoré zahŕňajú 
všetky odvetvia: od výroby riešení cez  
použitie FILA výrobkov až po ich likvidáciu.

Jedným z nich je rad Fila Green Line,  
výrobky s nízkym dopadom na životné  
prostredie, ktoré zodpovedajú „10 zeleným 
pravidlám“:

1. Vysoká biologická odbúrateľnosť.
2. Súlad s predpismi VOC: Výrobky spo-

ločnosti Green Line majú nízke emisie 
prchavých uhľovodíkov, ktoré sú hlav-
nou príčinou globálneho otepľovania.  
A niektoré výrobky sú úplne bez VOC.

3. Výrobky neobsahujúce rozpúšťadlá, 
ktoré pôsobia na ozón.

4. Výrobky, ktoré nie sú klasifikované 
ako toxické, horľavé alebo toxické pre 
človeka a životné prostredie.

5. Vysoká koncentrácia: výrobky preto 
lepšie kryjú a v dôsledku toho vy-
tvárajú menšie množstvo odpadu  
v životnom prostredí a vyžadujú men-
šie balenie.

6. pH medzi 3 a 12: Výrobky Fila ne-
poškodzujú povrchy, napriek tomu  
poskytujú vysoké výsledky.

7. Výrobky bez formaldehydu alebo 
chlórnanov, toxických alebo karci-
nogénnych látok, často prítomné  
v chemikáliách používaných na čistenie  
a ochranu povrchov.

8. Nekovové vosky: prítomnosť kovov  
v látkach je pre vodu veľmi znečis-
ťujúca.

9. Výber vo vode rozpustných rozpúšťa-
diel vylučuje tie, ktoré sú pre používa-
teľa najtoxickejšie a znečisťujú vodu 
(karbitoly a celulózy).

10. Eliminácia ftalátov ako zmäkčovadiel 
vo všetkých voskových formuláciách. 
Zodpovedá za problémy s reproduk-
ciou zvierat a ľudí.

Niektoré výrobky v zelenej línii majú tiež 
certifikáciu GEV EMICODE EC1 PLUS, 
najvyššiu triedu certifikácie EMICODE, 
ktorá označuje výrobky „s veľmi nízkymi 
emisiami VOC“: výrobky, ktoré neuvoľňujú 
škodlivé látky v interiéroch a poskytujú 
najlepšiu ochranu zdravia a najvyššiu eko-
logickú kompatibilitu.
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UMÝVANIE PO POKLÁDKE - HĹBKOVÉ ČISTENIE

VÝZNAM OŠETRENIA PO POKLÁDKE

•  zjednodušuje následné štádiá ochrany  
a údržby

•  odstraňuje zvyšky z cementu, lepidla  
a rôznych druhov nečistôt 

•  zabráni priľnutiu týchto látok na povrchu, 
čo by spôsobilo, že následná ochrana by 
bola neúčinná

PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK PRE KAŽDÝ POVRCH

V rade výrobkov Fila nájdete ideálny produkt pre správne a účinné čistenie po pokládke

RADA ODBORNÍKA:
budte opatrný pri práci s kyselinou!

Vzhľadom na to, že 90% umývania po pokládke vyžaduje použitie kyslých produktov, 
je dobré:

•  Vyhnite sa kyselinám, ktoré sú príliš agresívne a ktoré môžu poškodiť povrch;
•  Vyberte si pufrované kyseliny, ktoré neuvolňujú škodlivé výpary;
•  Vyberte si kyseliny, ktoré nepoškodzujú ostatné príslušenstvo (okraje z hliníka, 

kryty, dvere a okenné rámy ...);
•  Vyberte si produkty, ktoré nielenže odstraňujú nečistoty, ale aj vyčistia, a preto 

nemusíte opakovať čistenie s inými výrobkami

Ak budete dodržiavať všetky pokyny, čistenie po pokládke bude veľmi jednoduché  
a predovšetkým zaručuje vynikajúcu budúcnosť pre vaše povrchy.

FILA CLEANER, DETERDEK A FILA PS87

zabezpečujú úplné a bezproblémové 
čistenie po pokládke:

•  Rešpektujú povrchy, ktoré sa majú čistiť
•  Nepoškodzujú kovové ani hliníkové časti 

(rukoväte, rámy dverí a okien ...)
•  Neuvoľňujú výpary, ktoré sú škodlivé pre 

prevádzkovateľa alebo životné prostredie

Mramorová dlažba pred čistením Podlaha pred čistením

Podlaha pred čistením

Po umytí s DETERDEK Po umytí s FILA CLEANER

Po umytí s FILA PS87

MATERIÁL TYP PRODUKTU FILA PRODUKT

terracotta kyslý DETERDEK

gres, keramické dlaždice kyslý DETERDEK

Metallic porcelain tiles neutrálny FILA CLEANER

sklenené mozajky, keramické dlažby  
a glazované keramické dlaždice  

škárované epoxydovou škárovačkou
zásaditý FILA CR10

mramor, žula, travertín, leštené aglomeráty neutrálny FILA CLEANER

neleštené kyselino-vzdorné kamene kyslý DETERDEK

hrdza, hrdza na mramore,  
hrdza na kremeni

neutrálny FILA CLEANER

priemyselný kameň, mramorová dlažba zásaditý FILA PS87
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OCHRANA

VÝHODY OCHRANY:

•  zabraňuje nasiakaniu vody a olejových 
škvŕn

•  údržba je jednoduchšia
•  predlžuje životnosť materiálov

VYBERTE VÝROBOK PODĽA:

•  materiálu, ktorý sa má ošetriť;
•  umiestnenia materiálu (interiér alebo 

exteriér, podlaha alebo stena)
• typ ochrany (vode odpudivý, odolný  

voči škvrnám)

•  požadovaný efekt (prirodzený,  
zvýrazňujúci farby, mokrý vzhľad)

TÁTO PROCEDÚRA JE DOPORUČOVANÁ 
OBZVLÁŠŤ PRE:

•  absorbčné materiály, napríklad 
vápenatý kameň, leštený mramor, 
leštený porcelán a terakotové povrchy 
vystavené riziku škvŕn, napríklad  
podlahy a pracovné dosky  
v kúpeľniach, kuchyniach,  
sprchách, saunách a bazénoch

•  dlažby a povrchy v exteriéri

VODEODPUDIVÉ ALEBO ŠKVRNÁM ODOLNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY?

OCHRANNÉ PROSTRIEDKY NA BÁZE VODY, ALEBO NA BÁZE ROZPÚŠŤADIEL?

•  sú priedušné, prenikajú priamo do 
pórov materiálu, odpudzujú vodu  
a umožňujú priechod vzduchu  
a vodnej pary

•  sú vhodné pre interiérové povrchy
•  sú užitočné v prípade vonkajších plôch, 

ktoré môžu byť znečistené napríklad  
od zaparkovaných aut

•  chránia pracovné dosky, prahy
•  dávajú materiálu požadovaný efekt: 

prirodzený vzhľad, zvýrazňujú farbu 
alebo mokrý vzhľad

•  majú malý vplyv na životné prostredie
•  sú bez zápachu
•  môžu byť aplikované aj v prípadoch, 

kde je zvyšková vlhkosť
•  sú lepšie v prípade pórovitých a vysoko 

absorpčných materiálov

•  sú priedušné, prenikajú priamo do 
pórov materiálu, odpudzujú vodu  
a umožňujú priechod vzduchu  
a vodnej pary

•  sú vhodné pre vonkajšie povrchy
•  chránia materiál pred poveternostnými 

podmienkami
•  zabraňujú tvorbe machu, plesní  

a výkvetov

Po starostlivo umytom materiáli po pokládke môžete pokračovať v jeho ochrane.

•  penetrujú do hĺbky
•  sú odporúčané pre kompaktný 

materiál, ktorý dobre neabsorbuje

RADA ODBORNÍKA:
anti-graffiti liečba

Ako chrániť povrch pred graffiti, smogom a prachom?

•  Pre leštené gresy a leštenú keramiku použite FILA MP90 alebo FILA MP90 ECO PLUS
•  Pre neleštené gresy a tehlové fasády použite FILA W68

 VODEODPUDIVÉ PROSTRIEDKY

NA BÁZE ROZPÚŠŤADIEL

ŠKVRNÁM ODOLNÉ PROSTRIEDKY

NA BÁZE VODY

SPRÁVNY PRODUKT PRE KAŽDÝ POVRCH

MATERIÁL
MIESTO 

POKLÁDKY
TYP 

OCHRANY
EFEKT VÝROBOK

Leštené 
keramické a 
porcelánové 

dlaždice

Ochrana 
proti 

škvrnám

Prírodný 
vzhľad

FILA MP90 (na 
báze rozpuštadiel)  

FILA MP90  
ECO XTREME  
(na báze vody)

Mramor, žula, 
travertín, leštený 

aglomerát

Ochrana 
proti 

škvrnám

Zvýrazne-
nie farieb

FILA STONE 
PLUS (na báze 
rozpúšťadiel)

Mramor, žula, 
travertín, leštený 

aglomerát

Ochrana 
proti 

škvrnám

Prírodný 
vzhľad

FILA MP90 (na 
báze rozpuštadiel)  

FILA MP90  
ECO XTREME  
(na báze vody)

Mramor, žula, 
travertín, neleš-
tený aglomerát

Ochrana 
proti 

škvrnám

Mokrý 
efekt

FILA WET ECO  
(na báze vody)

Prírodný  
kameň

Vode 
odpudivá

Prírodný 
vzhľad

HYDROREP ECO 
(na baze vody)

FILA W68  
(na báze vody)

Prírodný  
kameň

Ochrana 
proti 

škvrnám

Zvýrazne-
nie farieb

FILA STONE PLUS
(na báze  

rozpúšťadiel)

Prírodný  
kameň

Ochrana 
proti 

škvrnám

Prírodný 
vzhľad

FILA W68  
(na báze vody)

Prírodný  
kameň

Ochrana 
proti 

škvrnám

Mokrý 
efekt

FILA WET ECO  
(na báze vody)

Leštený prírodný 
kameň a leštený 

porcelán

Anti-
graffiti

Prírodný 
vzhľad

FILA MP90 (na 
báze rozpuštadiel)  
FILA MP90 ECO 

PLUS (na báze vody)

Neleštený 
prírodný kameň

a terracotta

Anti-
graffiti

Prírodný 
vzhľad

FILA W68  
(na báze vody)

Lomové  
dlaždice, tehlové

murivo a 
terracotta

Vode 
odpudivá

Prírodný 
vzhľad

FILA W68  
(na báze vody)

Lomové  
dlaždice, tehlové

murivo a 
terracotta

Ochrana 
proti 

škvrnám

Prírodný 
vzhľad

FILA W68  
(na báze vody)

Terracotta
Ochrana 

proti 
škvrnám

Mokrý 
efekt

FILA WET ECO
(na báze vody)
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DOKONČOVANIE ÚDRŽBA - HĹBKOVÉ ČISTENIE

VÝHODY KONEČNÝCH ÚPRAV:

•  vyživuje podlahu
•  chráni povrch pred opotrebovaním 

počas bežného užívania prípadne 
pohybom nábytku

•  uľahčuje ďaľšiu údržbu
•  umožňuje získať požadovaný vzhľad  

od lesklého až po matný

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Údržba nie je nič iné ako pravidelné 
čistenie domu. Odstraňuje nečistoty,  
eliminuje stopy a posilňuje ochrannú 

vrstvu. Jednoduchá práca vo väčšine 
prípadov, ktorá trvá veľmi málo času  
vďaka čistiacim prostriedkom Fila.

*  nepoužívajte DETERDEK na lesklý mramor alebo všeobecne na materiály citlivé na 
kyseliny (napr. čierna bridlica). Vykonajte predbežný test na keramických dlažbách, aby 
ste zistili, či sú odolné voči produktu.

MIMORIADNA ÚDRŽBA

Niektoré situácie vyžadujú mimoriadnu 
údržbu. Napríklad: 

Obnova povrchov
•  Údržba na vašej podlahe je veľmi stará, 

poškodená alebo neúčinná
•  Keď povrch stratil svoju pôvodnú krásu 

v dôsledku nesprávnej údržby, prišiel 
čas odstrániť staré úpravy alebo staré 
vrstvy vosku a nahradiť ich.

Odstránenie škvŕn
•  Ak je váš povrch znečistený,  

Fila robí odstránenie týchto škvŕn  
jednoduchším. Všetko, čo musíte 
urobiť, je vybrať ten správny výrobok 
pre každý druh materiálu, potom 
postupujte podľa pokynov na štítku  
a v tejto tabuľke.

RADA ODBORNÍKA:
kedy použiť vosky a kedy nie

Takáto konečná úprava by sa mala vykonávať len na vnútorných podlahách, pokiaľ 
možno nie vo vlhkých priestoroch alebo tam, kde je stojatá voda (kúpeľne, sprchy)..

•  Pre leštené povrchy, vosky možno použiť namiesto hydroizolácie, alebo pri údržbe.
•  Vosky na konečnú úpravu by nemali byť nanášané na porcelánové alebo  

keramické obklady.

RADA ODBORNÍKA:
umývanie a voskovanie

Pre optimálnu ochranu, po umytí s FILACLEANER odporúčame občas použiť zriedený 
roztok vosku.

Použite FILASATIN, alebo FILAMATT (v závislosti od požadovaného účinku), zriedením 
2 alebo 3 pohárov v 5 litroch vody.

Použitie vosku spôsobí, že povrch bude 
vyzerať viac vyživovaný a žiarivý.

VOSKY PRE 2 ROZDIELNE EFEKTY

PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK PRE KAŽDÝ POVRCH

FILA MATT

•  vosk s prirodzeným 
efektom

FILA SATIN

•  vosk so saténovým 
efektom

FILA PRODUKT FILA PRODUKTEFEKT EFEKT

RADA ODBORNÍKA:
niekoľko jednoduchých tipov pre lepšie čistenie

•  Nepoužívajte alkohol ani amoniak.
 Alkohol a čpavok poškodzujú povrchy, ošetrujúce a dokončujúce vosky, čo mení 

ich prírodné krásy. Nikdy ich nepoužívajte ani na škvrny. Tie je možné odstrániť 
pomocou produktov Fila.

•  Je lepšie používať teplú vodu.
 Fila čistiace prostriedky dávajú optimálne výsledky, ale stávajú sa neprekonateľný 

s pridaním teplej vody. Riedenie čistiacich prostriedkov v skutočnosti zvyšuje ich 
účinnosť. Pamätajte na to a dosiahnete prekvapujúce výsledky.

•  Žiadna para, ďakujem.
 Fila varuje pred použiívaním parných strojov na všetky druhy drevenných podláh 

a voskované podlahy. Fila produkty vám umožňujú čistiť rovnako rýchlo, ale oveľa 
spokojnejšie a bez poškodenia materiálov.

TYP ŠKVRNY
PORCELÁN A 
KERAMIKA

PRÍRODNÝ 
KAMEŇ

TERRA-
COTTA

Olej alebo mastnota FILA PS87 FILA NOSPOT FILA NOSPOT

Farebné škvrny (káva, víno, 
nealkoholické nápoje, farbivo 

na vlasy, atrament, fixky, nikotín, 
ovocné šťavy)

FILA PS87  
alebo  

FILA SR95

FILA PS87  
alebo  

FILA SR95

FILA PS87  
alebo  

FILA SR95

Betón, soľ, vápenec DETERDEK * DETERDEK * DETERDEK *

Malby, farby, graffiti FILA PS87 FILA PS87 FILA PS87

Hrdza, sírany a zvyšky kovov DETERDEK * DETERDEK * DETERDEK *
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•  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.

•  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 do stroja na 
umývanie a vysušovanie 
pri výraznom rozriedení 
(od 1:200).

•  Je ideálny na lamináty.
•  Príjemná vôňa.

údržba 1:200 1.500 m²,
počiatočné umývanie  
1:30 50 m²

NA ČO SLÚŽI

VÝHODY

1L

VÝŤAŽNOSŤ 1L

5L

FILA CLEANER PRO   •   neutrálny koncentrovaný čistiaci prípravok

FILA PS87 PRO   •   odmasťovací a odvoskovací čistiaci prípravok

•  Rozriedený čistí a od-
masťuje veľmi znečistené 
podlahy z porcelánového 
gresu, keramiky, prírod-
ného kameňa, terakoty  
a cementu.

•  V čistom stave odstraňuje 
odolné škvrny z porcelá-
nového gresu.

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

•  Je ideálny na základné 
čistenie cementových 
povrchov.

•  Odstraňovač voskov na 
vodnej báze, metalických 
a preleštiteľných voskov.

•  Odstraňuje zvyšky 
predošlej úpravy lesklého 
vyhladeného  
porcelánového gresu.

NA ČO SLÚŽI

1L

•  Jeden prípravok  
s tromi funkciami: čistí,  
odstraňuje škvrny  
a odstraňuje vosky.

•  Jediný, ktorý odstraňuje 
odolné škvrny  
z porcelánového gresu.

•  Čistí, ale nepoškodzuje.
•  Veľmi ľahko použiteľný.

údržba 1:20 200 m²,
odvoskovanie 1:5 20 m², 
počiatočné umývanie 
kameňov 1:5 30 m²

VÝHODY

VÝŤAŽNOSŤ 1L

5L

terakota, klinker, 
kamenina s porce-
lánovým povrchom, 
kameň a nelesklé 
aglomeráty, glazova-
ná keramika, betón, 
linoleum a PVC

URČENIE

kamenina s porcelá-
novým povrchom,
glazovaná keramika, 
terakota, klinker, 
betón, drevo, leštené 
kamene a terrazzo, 
plastové lamináty, 
linoleum, guma a PVC

URČENIE

•  Tekutý čistiaci prostriedok 
s vysokou viskozitou na 
čistenie povrchov od 
zvyškov, škvŕn a šmúh 
epoxidového tmelu.

•  Je ideálny na nenasiakavé 
materiály ako porcelánový 
gres, glazovaná keramika  
a sklenené mozaiky.

•  Vďaka svojej viskozite 
odstraňuje z povrchov 
škvrny a šmuhy epoxido-
vého tmelu.

•  Je účinný aj v prípade 
odolných  
a vyzretých zvyškov.

•  Nepoškodzuje materiál.
•  Ľahko použiteľný.
•  Vyznačuje sa príjemnou 

mandľovou vôňou.
až do 10 m²

NA ČO SLÚŽI

VÝHODY

1L

VÝŤAŽNOSŤ 1L

FILA CR10   •   čistiaci prípravok na epoxidové zvyšky

kamenina s porcelá-
novým povrchom,
glazovaná keramika, 
sklenená mozaika, 
glazovaný klinker

URČENIE

DETERDEK PRO   •   kyslý čistiaci prípravok na inkrustácie

•  Odstraňuje inkrustácie 
po pokladaní a nečistoty 
prítomné na stavbe.

•  Odstraňuje soľné výkvety 
z terakoty.

•  Odstraňuje vodný kameň 
z podláh, obkladov  
i sanitárnej keramiky.

•  Dokonalo čistí externé 
podlahy.

•  Odstraňuje usadeniny  
a súčasne čistí, pretože 
je bohatý na tenzidy.

•  Je účinný aj na škvrny  
z hrdze.

•  Pufrovaná kyselina nevy-
tvára výpary škodlivé pre 
pracovníka a pre životné 
prostredie, nahrádza 
kyselinu chlorovodíkovú.

• Nenarúša vzhľad ani 
zafarbenie materiálov.

•  Čistí, ale nepoškodzuje.
•  Nepoškodzuje škáry.
•  Nepoškodzuje hliníkové 

a oceľové prvky  
a profily (odsávače, 
potrubia).

•  Použiteľný na rôzne 
povrchy: terakota, 
porcelánový gres, 
keramika, kameň odolný 
voči kyselinám.

•  Je multifunkčný:  
v závislosti na rozriedení 
sa používa na čistenie a 
na odstránenie usadenín.

•  Je účinný aj pri 
odstraňovaní zvyškov 
škárovacích hmôt  
s prísadami.

terakota 1:5 10 / 20 m²,
porcelánový gres 1:5 40 m², 
prírodný kameň  
1:5 – 1:10 20 / 35 m²

NA ČO SLÚŽI

VÝHODY

1L

VÝŤAŽNOSŤ 1L

5L

terakota, klinker, 
kamenina s porce-
lánovým povrchom, 
glazovaná keramika, 
kyseline odolné 
kameninové povrchy

URČENIE

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL



11 12

•  Odstraňuje zvyšky 
silikónu, lepidla, lepiacej 
pásky, starých nálepiek, 
etikiet a polyuretánovú 
penu.

•  Taktiež je efektívny pri 
odstraňovaní živice  
a mastných či olejových 
škvŕn vo všeobecnosti.

•  Aplikácia je rýchla  
a šikovná, nakoľko  
balenie obsahuje stierku.

•  Môže sa použiť na 
mramor, kameň, škáry  
a iné nasiakavé 
materiály na odstránenie 
zvyškov z povrchu.

•  Gélová konzistencia: 
aplikuje sa priamo na 
zvyšky, ktoré je potrebné 
odstrániť. To zvyšuje jeho 
účinok a predchádza 
plytvaniu prípravkom.

•  Rýchly účinok: odstra-
ňuje ťažko odstrániteľný 
silikón do 20 minút.

•  Je ideálny na nízko-
nasiakavé keramické 
povrchy (porcelán, 
dekorované keramické 
dlažby – jednovýpaľ).

•  Má príjemnú citrusovú 
vôňu.

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

FILA ZERO SIL   •   odstraňovač silikónu

250 ML

•  Odstraňuje mastné  
a olejové škvrny  
z terakoty, klinkeru, 
prírodného kameňa, žuly, 
aglomerátov, mramoru 
so starým vzhľadom, 
kameňov alebo  
mačacích hláv  
a cementu.

•  Je veľmi praktický vďaka 
jednoduchému použitiu  
v spreji.

•  Je mimoriadne účinný  
na externej terakote,  
ktorá nie je ošetrená, 
alebo je ošetrená prí-
pravkom, ktorý nevytvára 
povrchový film.

•  Keď je škvrna čerstvá,  
po odstránení  
nezanecháva stopy.

•  Dokonalý aj na klinkeri  
a prírodnom kameni.

•  Čistí tam, kam sa bežné 
odstraňovače škvŕn 
nedostanú.

•  Zaručuje veľkú  
výkonnosť aj na  
neošetrených povrchoch.

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

250 ML

FILA NO SPOT   •   odstraňovač škvŕn v spreji na terakotu, klinker a prírodný kameň

porcelán, prírodný 
kameň, mramor, 
sklo, kov

URČENIE

terakota, klinker, 
kameň a aglomeráty, 
betón

URČENIE

•  Odstraňuje z povrchov 
škvrny spôsobené 
hrdzou.

•  Vďaka tomu, že neobsa-
huje kyseliny, je vhodný 
na jemné materiály ako 
leštený mramor.

•  Gélová konzistencia: 
aplikuje sa priamo na 
zvyšky, ktoré je potrebné 
odstrániť. To zvyšuje jeho 
účinok a predchádza 
plytvaniu prípravkom.

•  Rýchly účinok: odstraňu-
je škvrny z hrdze  
do 15 minút.

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

75 ML

FILA NO RUST   •   odstraňovač škvŕn z hrdze

mramor, granit, 
prírodný kameň,
aglomeráty, porcelán, 
terakota, betón

URČENIE

•  Odstraňuje organické 
farebné škvrny  
z vína,kávy, nealkoholic-
kých nápojov...

•  Dokonalo odstraňuje 
škvrny tam, kde bežné 
čistiace prípravky  
nemajú žiadny účinok.

•  Je určený špecificky  
na odstraňovanie škvŕn  
z povrchov z prírodného 
kameňa (mramor,  
travertín, aglomeráty).

•  Môže sa kľudne používať 
na prírodné kamene 
s lesklou povrchovou 
úpravou, pretože ju 
nepoškodzuje.

•  Je ideálny na nízkonasia-
kavé keramické povrchy 
(porcelánový gres, 
jednožiarová terakota  
s drsným povrchom).

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

75 ML

FILA SR95   •   odstraňovač škvŕn

kamenina s porce-
lánovým povrchom, 
kameň a aglomeráty, 
glazovaná keramika, 
betón

URČENIE



13 14

•  Koncentrovaný sprej 
na čistenie všetkých 
povrchov v kúpeľní.

•  Používa sa na leštené 
porcelánové gresy,  
glazované dlažby  
a obklady, sklo.

•  Čistiaci prípravok so 
špecifickým  
určením pre kúpeľne.

•  Odstraňuje vápenné 
usadeniny - vodný kameň.

•  Vracia povrchom  
pôvodný lesk - všetko 
žiarivo čisté.

•  Nepoškodzuje akrylátové 
vane.

•  Nepoškodzuje nehrdza-
vejúcu oceľ.

•  Pripravený na použitie.

NA ČO SLÚŽI

VÝHODY

750 ML

FILAVIA BAGNO   •   sprej na čistenie kúpeľní

•  Priedušný hydrofóbny 
prípravok – ochrana  
s prirodzeným efektom.

•  Impregnuje materiál  
do hĺbky a uchováva  
jeho priedušnosť.

•  Bráni rastu rias, plesní  
a lišajníkov.

•  Ochraňuje pred 
rozkladom spôsobeným 
atmosférickými vplyvmi.

•  Bariéra proti rastu  
vegetácie, potvrdená 
testami podľa metódy  
UNI EN ISO 846:1999.

•  Je ideálny na ochranu 
externých stien.

•  Je odolný voči  
UV žiareniu.

•  Nenarúša mrazuvzdor-
nosť terakoty.

•  Pôsobí proti  
eflorescenciám.

•  Môže byť aplikovaný  
na povrchy so zvyškovou 
vlhkosťou, čo výrazne 
skracuje pracovnú dobu.

•  Ošetrenie zachováva 
viac ako 90%-nú úroveň 
priedušnosti materiálu.

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

1L

terakota, pohľadové tehly, 
klinker, kameň, omietka  
10 / 20 m², betón 8 / 10 m²

VÝŤAŽNOSŤ 1L

5L

HYDROREP ECO   •   priehľadný voduodpudzujúci náter

•  Ochranný prípravok  
zabraňujúci stúpaniu, 
ktorý sa aplikuje na 
zadnú stranu dlaždíc ale-
bo tabúľ z absorpčných 
materiálov určených  
na kladenie.

• Zabraňuje stúpaniu 
znečisťujúcich látok  
zo substrátu smerom  
k povrchu materiálu (soli, 
tanín, železité látky...)  
a umožňuje tak vyhnúť 
sa tvorbe šmúh a škvŕn.

•  Ochranný prípravok, 
ktorý sa aplikuje pred 
kladením. Chráni pred 
výskytom výkvetov.

•  Slúži na zablokovanie 
stúpania znečisťujúcich 
látok a zabraňuje tvorbe 
šmúh a povrchových 
škvŕn.

•  Nevytvára povrchový film 
a necháva ošetrovaný 
materiál priedušný.

•  Nemení vlastnosti 
priľnavosti lepidla  
a škáry (norma UNI EN 
1348-2009 a ASTM 
C482-02 R-2009).

•  Prípravok s obsahom 
vody - neobsahuje 
prchavé organické  
látky (VOC).

•  Definitívna ochrana.
•  Ideálny na podlahy, 

schody a obklady.
•  Zosilňuje a chráni  

pred vodou.

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

5L

10 / 15 m²

VÝŤAŽNOSŤ 1L

ochranný prípravok proti stúpaniu solí a iných 
znečisťujúcich látok

FILA PW10   •

kameň a nelesklé  
aglomeráty, betón, 
terakota, pohľadové 
tehly, klinker, omietka

URČENIE

zadná strana prírod-
ných kameňov, granit, 
mramor, aglomeráty, 
terakota a absorpčné 
materiály

URČENIE

porcelánové a keramic-
ké dlaždice, sklo
a zrkadlá, nerez, prírod-
ný kameň a mozaiky

URČENIE

•  Dokonalo čistí škáry 
podláh a keramických 
obkladov z jednožiarovej 
i dvojžiarovej terakoty, 
porcelánového gresu  
s výnimkou nasiakavých 
typov ošetrených voskom.

•  Ľahko použiteľný,  
v praktickom balení  
s ergonomickou 
rukoväťou a striekacím 
dávkovačom.

•  Nepoškodzuje dlaždice.
•  Neobsahuje kyseliny ani 

chlórnan sodný.

NA ČO SLÚŽI

VÝHODY

750 ML

FUGANET   •   čistiaci prípravok na čistenie škár

cementové  
škárovacie hmoty

URČENIE

•  Chráni a sanituje škáry  
z cementových  
škárovacích hmôt.

•  Uľahčuje odstraňovanie 
nečistôt a bežné čistenie.

•  Zabraňuje vstrebaniu 
vody a škvrnám  
na povrchu.

•  Ekologický prípravok:  
s obsahom vody.

•  Pripravený na použitie  
a ľahko aplikovateľný.

•  Bezpečný pri použití  
v rámci aplikácie  
prostredníctvom spreja.

•  Neobsahuje VOC: 
ošetrenie ohľaduplné  
z ekologického hľadiska.

•  Nespôsobuje zmenu 
pôvodnej farby škár.

•  Bez zápachu.
•  Technológia s obsahom 

vody: veľmi výrazne 
skracuje dobu ošetrenia.

•  Aplikovateľný tiež na 
povrchy so zvyškovou 
vlhkosťou.

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

750 ML

FUGAPROOF   •   prostriedok na ochranu škár

škáry z cementových 
škárovacích hmôt
i zo škárovacích 
hmôt s prísadami

URČENIE

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL
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•  Impregnuje a chráni 
nasiakavé materiály ako 
drsný prírodný kameň, 
terakota, cement pred 
olejovými nečistotami.

•  Výrazne znižuje 
nasiakavosť materiálu 
bez narušenia jeho 
prirodzeného vzhľadu.

•  Je vhodný na podlahy  
v interiéri aj v exteriéri.

•  U interiérových podláh 
slúži ako základný 
ochranný prípravok pred 
aplikáciou vosku.

•  Proti škvrnám: bráni 
vstrebávaniu bežných 
škvŕn mastného a 
vodného pôvodu

•  Je charakteristický 
vlastnosťou zabraňujucou 
tvorbe graffity tým, že 
chráni povrch, umožňuje 
odstránenie graffity  
vo fáze čistenia.

•  Ochranný prípravok proti 
škvrnám a nečistotám  
s mokrým efektom  
na povrchy z nelesklého 
prírodného kameňa,  
nelesklých aglomerátov  
a terakoty.

•  Zabraňuje vstrebávaniu 
škvŕn a uľahčuje  
odstránenie nečistôt.

•  Je mimoriadne vhodný 
na použitie v exteriéri a je 
vhodný aj pre interiéry.

•  Zabraňuje dvíhaniu 
prachu z povrchu.

•  Prírodný efekt: nemení 
vzhľad.

•  Obsahuje vodu: najeko-
logickejšie ošetrenie a 
výrazne skracuje pracov-
ný čas vďaka možnosti 
aplikácie na povrchy  
so zvyškovou vlhkosťou.

•  Nevytvára povrchový film.
•  Nenarúša mrazuvzdor-

nosť terakoty.
•  Je vynikajúci aj pre 

cementové povrchy.
•  Je certifikovaný ako 

vhodný pre styk  
s potravinami.

•  Prípravok s veľmi 
nízkymi emisiami VOC: 
certifikovaný zväzom GEC 
a označený EC1Plus, 
prispieva k dosiahnutiu 
kreditov pre LEED.

•  Ekologické ošetrenie:  
s obsahom vody.

•  Je vysoko odolný voči 
intenzívnej prevádzke.

•  Je odolný voči pôsobeniu 
atmosférických vplyvov.

•  Neodstraňuje film  
a nežltne. Uľahčuje 
následnú údržbu.

•  Nespôsobuje zmeny 
mrazuvzdornosti terakoty 
(UNI EN ISO 10545-12).

•  Prípravok s veľmi nízkymi 
emisiami VOC: certifi-
kovaný GEV a označený 
EC1Plus. Prispieva  
k dosiahnutiu kreditov 
pre LEED.

•  Prípravok certifikovaný 
A+ podľa francúzskeho 
predpisu VOC.

•  Vyrobené v súlade  
s francúzskymi zložkami 
CMR, AgBB a belgickou 
legislatívou.

terakota 7 / 20 m²,  
kameň 10 / 20 m²

NA ČO SLÚŽI NA ČO SLÚŽIVÝHODY VÝHODY

1L 1L

VÝŤAŽNOSŤ 1L

nelesklé kamene  
a aglomeráty 10 / 20 m², 
terakota 7 / 20 m²

VÝŤAŽNOSŤ 1L

5L

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

•  Zabraňuje tvorbe 
graffitov na zvislých 
povrchoch z lesklého 
prírodného kameňa.

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

•  Chráni a zvýrazňuje 
pôvodnú farbu lesklých, 
vyhladených, neopra-
covaných prírodných 
kameňov a prírodných 
kameňov so starým 
vzhľadom.

•  Preniká do hĺbky  
materiálu a chráni  
ho pred vodnými  
a olejovými škvrnami  
a nečistotami.

•  Ideálny pre rímsy, 
pracovné dosky kuchýň 
a dekorácie.

•  Pre interiéry i exteriéry.

•  Nenarúša 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 craquelé.

•  Vytvára farebné odtiene 
na všetkých povrchových 
úpravách.

•  Nežltne, je odolný voči 
UV žiareniu a má  
dlhodobý ochranný 
účinok.

•  Odstraňuje „kanáliky“, 
ktoré sa vyskytujú v žule.

•  Nevytvára povrchový 
film.

•  Je certifikovaný ako 
vhodný pre styk  
s potravinami.

•  Veľmi vysoká výťažnosť.

NA ČO SLÚŽI

NA ČO SLÚŽI

VÝHODY

VÝHODY

1L

1L

mramor / žula 30 m²,
porcelánový gres 30 / 40 m²,  
veneziana 30 m²

VÝŤAŽNOSŤ 1L lesklé kamene 30 / 50 m²,
neopracované kamene 15 / 25 m²

VÝŤAŽNOSŤ 1L

5L

5L

nelesklé prírodné 
kamene, nelesklé 
aglomeráty, terakota, 
tuf

URČENIE

terakota, klinker, 
betón, kameň
a nelesklé  
aglomeráty

URČENIE

kameň a aglomeráty, 
mramor, granit

URČENIE

leštený porcelánový 
gres, leštené kamene 
a terrazzo

URČENIE

prípravok na báze vody na odstraňovanie škvŕn  
z neleštených povrchov

ochrana na leštené povrchy s rozpúšťadlom proti škvrnám

ochranný prípravok na vytváranie farebných 
odtieňov

oživujúci ochranný prípravok s rozpúšťadlom proti škvrnám

FILA W68   •

FILA MP90   •

FILA WET ECO   •

FILA STONE PLUS   •

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL
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•  Ochranný prípravok 
proti škvrnám s prírodným 
efektom.

•  Predstavuje najlepší 
spôsob ochrany  
v ekologickej verzii pred 
škvrnami na porcelánovom 
grese, prírodnom kameni, 
mramore a žule s lesklým, 
patinovaným, kefovaným, 
brúseným, jemným, 
matným povrchom.

•  Znižuje nasiakavosť 
materiálu bez narušenia 
jeho prirodzeného vzhľadu.

•  Impregnuje, chráni  
a zjednodušuje čistenie.

•  Je veľmi vhodný aj na 
škáry, keramiku craquelé, 
drte, mramor, živice  
a náhrobky.

•  Je vhodný aj na ošetrenie 
dlaždíc zo smaltovaného 
porcelánového gresu  
(„cementine“) a rekonštru-
ovaných kameňov.

•  Zabraňuje tvorbe graffitov 
tým, že chráni povrch  
a umožňuje ľahké 
odstránenie.

•  Prípravok s veľmi nízkymi 
emisiami VOC: certifi-
kovaný GEV a označený 
EC1PLUS.

•  Prispieva k dosiahnutiu 
kreditov pre LEED.

•  Neobsahuje uhľovodíkové 
rozpúšťadlá: ekologické 
ošetrenie.

•  Obsahuje vodu, takže 
je odolný voči zvyškovej 
vlhkosti. Preto môže byť 
aplikovaný po 24 – 48 h 
od počiatočného umývania, 
čo urýchli ošetrenie.

•  Aplikuje sa v jednej vrstve. 
Aplikujte prípravok  
a naneste ho rozmasírova-
ním povrchu až do úplného 
vstrebania.

•  Nevytvára film a nežltne.
•  Predstavuje ideálnu 

ochranu stolov, pracovných 
dosiek, kuchynských liniek  
a kúpeľní.

•  Prípravok bol odskúšaný  
a vyhodnotený ako vhodný 
pre styk s potravinami.

•  Po ošetrenom povrchu sa 
dá prechádzať už po 2 h.

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

1L

mramor / žula 20 / 30 m², porcelánový gres 30 / 40 m², 
matný hladký kameň 10 / 20 m²

VÝŤAŽNOSŤ 1L

5L

375 ML

FILA MP90 ECO XTREME   •   ochrana proti škvrnám bez rozpúšťadiel

až do 70 m²

VÝŤAŽNOSŤ 1L

FILA STOP DIRT   •   prostriedok na ochranu pred znečistením

•  Uľahčuje a urýchľuje 
čistenie a zaisťuje hygienu 
povrchov.

•  Zlepšuje odolnosť  
materiálu voči nečistotám.

•  Dlhodobo uchováva 
pôvodný vzhľad materiálu.

•  Poskytuje dlhodobú 
ochranu.

•  Aplikovateľný v exteriéri  
aj v interiéri.

•  Vysoká výťažnosť.
•  Nemení pôvodný 

stupeň klzkosti materiálu 
(skúšky vykonané podľa 
metód B.C.R.A. a ASTMC 
1028-2007).

•  Nevytvára povrchový film.
•  Je odolný voči UV žiareniu 

a nežltne.

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

500 ML

FILA MATT   •   ochranný vosk s prírodným efektom

•  Na údržbu a matné 
povrchové ošetrenie 
podláh z terakoty, klinke-
ru, mramoru so starým 
vzhľadom a prírodného 
kameňa.

•  Predstavuje ideálnu 
konečnú úpravu po 
hydroizolácii s obsahom 
vody.

•  Je ideálny na vnútorné 
steny z tehál  
a prírodného kameňa, 
aby sa zabránilo ich 
odlupovaniu.

NA ČO SLÚŽI

•  Dodáva prirodzený 
vzhľad.

•  Vyznačuje sa vysokou 
koncentráciou: môže 
sa používať pri rôznom 
riedení podľa potreby.

•  Leštený umožňuje do-
siahnuť saténový efekt.

•  Je úplne odstrániteľný.
•  Vyznačuje sa vynikajú-

cim samonivelačným 
efektom.

•  Je odpudivý voči  
nečistotám a prachu

VÝHODY

1L

terakota 30 m²,  
kameň 30 / 40 m²

VÝŤAŽNOSŤ 1L

5L

FILA SATIN   •   ochranný vosk so saténovým efektom

•  Chráni neleštené prírod-
né kamene (vápence, 
pieskovce, bridlice...), 
červený kameň, klinker 
nepremenený na sklo  
a rôzne druhy terakoty.

•  Ideálny na ošetrenie  
a údržbu.

•  Produkt má samoleštia-
cu vlastnosť, môže byť 
preleštený pre zvýšenie 
lesku alebo jeho obnovu.

•  Tri funkcie v jednej: 
chráni, udržuje  
a poskytuje vynikajúcu 
povrchovú úpravu 
podláh.

•  Nový originál  
so saténovým efektom.

•  Ideálny pre vzácne 
podlahy: zvýrazňuje 
krásu povrchov.

•  Ľahká aplikácia  
a maximálna výťažnosť.

•  Nevytvára vrstvu  
pri údržbe.

terakota 30 m², kameň  
30 / 40 m²

NA ČO SLÚŽI VÝHODY

1L

VÝŤAŽNOSŤ 1L

5L

terakota, klinker, 
kameň a nelesklé 
aglomeráty

URČENIE

terakota, klinker, 
kameň a nelesklé 
aglomeráty

URČENIE

leštený porcelánový 
gres, mramor,
granit, prírodný 
kameň a aglomeráty

URČENIE

štruktúrovaný gres, 
prírodný gres, 
lesklý lapovaný gres

URČENIE

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL

RECYKLOVATEĽNÝ 
OBAL
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ČO ROBIŤ AK ...

PROBLÉM MATERIÁL / KATEGÓRIA REFERENČNÉ VÝROBKY

Farebné škvrny  
(atrament, káva,  
značkovače, nealko 
nápoje, farby na vlasy, 
nikotín, ovocné šťavy)

Porcelánové a keramické 
dlažby

FILA SR95, FILA PS87

-  Prírodný kameň
-  Terracotta, lomové 

dlaždice a tehly

FILA SR95, FILA PS87

Lakované drevo FILA CLEANER

Zvyšky malty
a betónu

-  Prírodný kameň
-  Porcelánové  

a keramické dlažby

DETERDEK, FILA CLEANER

Terracotta lomové 
dlaždice a tehly

DETERDEK

Znečistené škáry Porcelánové a keramické
dlažby

FILA PS87, FUGANET,
FUGAPROOF

Príridný kameň FILA PS87

Zaprášenie -  Prírodný kameň
-  Terracotta, lomové 

dlaždice a tehly

FILA MATT

Mastné a olejové
škvrny

-  Terracotta, lomová 
dlaždice a tehly

-  Prírodný kameň
-  Betón a malta

FILA NOSPOT

Porcelánové a keramické
dlažby

FILA PS87

RIEŠENIE

Odstráňte škvrny pomocou FILASR95. Nalejte výrobok priamo na škvrnu, nechajte 
pôsobiť asi 15 minút, potom odstráňte zvyšky vlhkou hubou a opláchnite vodou.  
V prípade potreby opakujte. Ako alternatívu používajte FILAPS87 nezriedený  
a nechajte pôsobiť až do úplného vysušenia. Umyte a opláchnite povrch.

Odstráňte škvrny pomocou FILASR95. Nalejte výrobok priamo na škvrnu, nechajte 
pôsobiť asi 15 minút, potom odstráňte zvyšky vlhkou hubkou/špongiou a opláchnite 
vodou. V prípade potreby opakujte. Ako alternatívu použite FILAPS87 zriedenú 1:5 a 
vyčistite špongiou. Nakoniec povrch opláchnite. Obnovte ochranu proti znečisteniu 
najvhodnejším produktom.

Použite FILACLEANER riedený 1: 200 a povrch vytrite špongiou alebo čistou suchou 
handričkou.

Kyselinový detergent DETERDEK sa môže používať na kameň odolný proti kyselinám. 
Pre citlivé materiály, ako je mramor, travertín a leštený aglomerát, je lepšie použiť 
neutrálny čistiaci prostriedok FILACLEANER.

Odporúčame umývať povrch s kyselinovým čistiacim prostriedkom DETERDEK pre 
staršie zaschnuté malty. Na riedenie a aplikáciu oboch prípravkov si pozorne prečítajte
inštrukcie na štítku.

Škáry v podlahách sa musia čistiť pomocou FILAPS87 pomocou plochého štetca 
alebo brúsnej špongie. Nakoniec dôkladne opláchnite. Pri malých povrchoch  
a stenových podkladoch odporúčame použiť rozprašovací prostriedok FUGANET. 
Postriekajte výrobok na povrch zo vzdialenosti približne 15-20 cm, vydrhnite brúsnou 
špongiou a potom opláchnite. Po čistení odporúčame chrániť škáry pomocou  
ochrannej vrstvy FUGAPROOF.

Škárovacia malta z podlahy a obloženia stien z prírodného kameňa sa musí čistiť 
pomocou FILAPS87 pomocou plochého štetca alebo brúsnej špongie. Po dokončení
dôkladne opláchnite. Obnovte ochranu proti znečisteniu najvhodnejším produktom.

Aby sa zabránilo usadzovaniu prachu na vnútorných stenách , môže byť použitý vosk 
s prírodným efektom, ako je FILAMATT, nanesením dvoch vrstiev pomocou štetca.

Povrch očistite pomocou FILANOSPOT tak, že ho streknete priamo na olejovú škvrnu. 
Nechajte zaschnúť po dobu niekoľkých minút, potom štetcom odstráňte biely prášok, 
ktorý sa vytvoril. Očistite vlhkou handričkou. Odporúčame obnoviť povrch ochranným 
voskom.

Plochu očistite FILAPS87 zriedeným 1:5 -1:10 a dôkladne opláchnite.
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PROBLÉM MATERIÁL / KATEGÓRIA REFERENČNÉ VÝROBKY

Usadený vodný kameň
(ťažko odstrániteľné
škvrny a škrabance)

Porcelánové a keramické
dlažby

DETERDEK, FILAVIA BAGNO

Prírodný kameň DETERDEK, FILA CLEANER

Sklá, zrkadlá FILAVIA BAGNO

Terracotta, lomové 
dlaždice a tehly

DETERDEK

Matný povrch Terracotta, lomové 
dlaždice a tehly

FILA MATT, FILA SATIN

Farby, graffiti -  Porcelánové  
a keramické obklady

-  Prírodný kameň
-  Betón a omietky
-  Terracotta, štiepaný 

kameň, tehly

FILA PS87

Zbytky po epoxydových
lepidlách

-  Porcelánové  
a keramické obklady

-  Sklenené mozajky

FILA CR10

Hrdza, sírnaté  
a kovové škvrny

-  Prírodný kameň
-  Kamenina a keramiky
-  Terracotta, štiepaný 

kameň a tehly

DETERDEK

Solné výkvety Terracotta, štiepaný 
kameň a tehly

DETERDEK

Bielý alkohol, čpavok 
alebo škvrny od bielidiel

-  Terracotta, štiepaný 
kameň a tehly

-  Prírodný kameň

FILA PS87

Zvyšky lepidla, žuvačky,
lepiacej pásky a živice 
stromov

-  Terracotta, štiepaný 
kameň a tehly

-  Prírodný kameň
-  Porcelánové  

a keramické dlažby

FILA PS87

RIEŠENIE

V prípade ťažko odstrániteľných nečistôt odporúčame umývanie s primerane  
riedeným kyselinovým detergentom DETERDEK a jeho dôkladným opláchnutím po 
aplikácii. Postupujte opatrne podľa pokynov na štítku. Použite FILAVIA BAGNO na 
zvyšky škvŕn alebo zvyšky vodného kameňa (napr. kúpeľne, sprchy).

Nepoddajná nečistota: Kyselinový čistiaci prostriedok DETERDEK sa môže použiť na 
neleštený kameň, odolný voči kyselinám. Pre citlivé materiály, ako je mramor, travertín
a leštený aglomerát, je lepšie použiť neutrálny čistiaci prostriedok FILACLEANER.

Odporúčame použiť FILAVIA BAGNO na zvyšky škvŕn alebo zvyškov vodného kameňa 
(napr. kúpeľne, sprchy).

Odporúčame umývať povrch s kyselinovým čistiacim prostriedkom DETERDEK na 
vytvrdnutú maltu. Na riedenie a aplikáciu oboch produktov si pozorne prečítajte 
pokyny na štítku.

Ak chcete obnoviť povrchovú úpravu tekutým voskom, vyberte si z FILAMATT, alebo 
FILASATIN podľa požadovaného vzhľadu.

Aplikujte FILAPS87 zriedený 1:5 priamo na povrch, nechajte pôsobiť aspoň 5 minút. 
Použite špongiu alebo handričku a opláchnite. Dokončite alebo obnovte ochranu proti
znečisteniu najvhodnejším produktom.

Odporúčame používať nezriedený detergent FILACR10 pre epoxidové zvyšky  
a ponechať ho na povrchu najmenej 30 minút. Potom rozotrite brúsnou špongiou 
alebo špachtľou. Povrch dôkladne opláchnite. Opakujte postup, ak je to potrebné.

Použite DETERDEK hlavne v prípade veľmi veľkých škvŕn. Navlhčite vodou oblasť, 
ktorá sa má čistiť, potom naneste DETERDEK. Vytrite so zeleným rotačným kotúčom. 
Po dokončení dôkladne opláchnite. Nepoužívajte na mramor alebo vápenec s jemne 
lešteným povrchom.

Ak chcete odstrániť výskyt solných výkvetov, povrch umyte prípravkom DETERDEK  
a potom opláchnite.

Alkohol a čpavok alebo výrobky obsahujúce tieto látky vytvárajú biele fľaky. V takýchto 
prípadoch použite FILAPS87 na zbavenie fľakov z celej dlaždice. Opláchnite vodou  
a aplikujte vrstvu čistého vosku.

Aplikujte FILAPS87 (riedený približne 1:3 na povrchy predtým namočené vo vode)  
a energicky vytrite abrazívnou zelenou špongiou. Po dokončení dôkladne opláchnite. 
Zotrite zvyšky mäkkou tkaninou alebo kuchynskou utierkou. V prípade ošetrených 
interiérových podláh by sa po čistení mala obnoviť ochranná úprava.



Váš predajca:


