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NA ČO SLÚŽI
• 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 čistenie cementových povrchov.
• Odstraňovač voskov na vodnej báze, metalizovaných a znovu 

leštiteľných.
• Odstraňuje zvyšky predošlej úpravy lesklého vyhladeného 

porcelánového gresu.

VÝHODY
• Biologicky odbúrateľná
• 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.

AKO SA POUŽÍVA
Riedenie: v závislosti na konkrétnom použití Na vyčistenie a 
odmastenie všetkých povrchov Zrieďte s vodou v pomere (1:10 – 1:20) 
a aplikujte na povrch. Nechajte pôsobiť 4 – 5 minút a potom použite 
jednokotúčový čistiaci stroj alebo širokú kefu. Zozbierajte pomocou 
mokrého vysávača alebo handry a dobre opláchnite. Na intenzívne 
čistenie rozrieďte v pomere 1:5. Na odstránenie škvŕn z porcelánového 
gresu Nalejte čistý na škvrnu a po celej dlaždici. Nechajte pôsobiť až 
do úplného vyschnutia, umyte a opláchnite. Na odvoskovanie Zrieďte 
v pomere 1:5, naneste a nechajte pôsobiť 10 minút. Použite širokú 
kefu alebo jednokotúčový čistiaci stroj. Zozbierajte pomocou mokrého 
vysávača, handry a dobre opláchnite. 

Upozornenie:
1. Nepoužívajte na nový lesklý mramor a kameň.
2. Nepoužívajte na drevo.
3. Neaplikujte na vane z metakrylátu.
4. Linoleum: vopred skontrolujte odolnosť farby na malej ploche.

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 1:20 200 m²

Odvoskovanie 1:5 20 m²

Počiatočné umývanie kameňov 1:5 30 m²
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa 
na jednu vrstvu“

PROFESIONÁLNE ČISTENIE 
ODMASŤOVANÍM

PORECLÁNOVÝ GRES, KAMEŇ A 
NELESKLÉ AGLOMERÁTY, GLAZOVANÁ 
KERAMIKA, BETÓN, LINOLEUM A PVC, 
TERAKOTA, KLINKER
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Koncentrovaný čistiaci prostriedok na vrstvy mastnoty:
Výnimočná inovácia zloženia od výskumných laboratórií FILA – plná 
profesionálna odmasťovacia schopnosť bez hydroxidu sodného a 
bez amoniaku.


