FILACLEANER

NEUTRALT KONCENTRERAT RENGÖRINGSMEDEL

GRANITKERAMIK
GLASERAD KERAMIK
TERRAKOTTA
KLINKER
CEMENT
TRÄ
POLERAD STEN OCH
AGGLOMERAT
PLASTLAMINAT
LINOLEUM
GUMMI OCH PVC

TILL VAD?

ANVÄNDNING

FÖRDELAR

Rengör skonsamt alla
golv- och väggplattor.
Skonsam mot förbehandlade
och känsliga ytor.
Produkten är oumbärlig för rengöring
efter läggning av natursten med
polerad yta som är känslig för starka
rengöringsmedel.

Rengör utan att skada.
Vid en hög utspädning (1:200) är
ingen sköljning nödvändig eftersom
inga fläckar blir kvar.
Mycket koncentrerad, kan användas
med olika utspädningar.
Idealisk för behandling av alla vaxade
ytor.
Produkten kan användas i
städmaskin med en hög utspädning
(1:200).
Idealisk för laminat.
Behaglig doft.
ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:
Underhåll 1:200
Första tvätt sten 1:30

1500 m2
50 m2

Utspädning: Mellan 1:30 och 1:200
beroende på behov.
Applicering:
För behandling av alla typer av ytor. Späd
FILACLEANER 1:200 (25 ml i 5 liter vatten).
Ingen sköljning är nödvändig. Genomför
arbetet med en mer koncentrerade lösning
för mer besvärlig smuts.
För rengöring efter kakelsättning eller
plattläggning av känsliga ytor (marmor,
travertin, granit, polerat agglomerat o.s.v.).
Späd FILACLEANER 1:30 och stryk ut
den på golvet med en borste eller en
polermaskin med en mjuk rondell. Samla
upp rester med trasor eller våtdammsugare.
Skölj efteråt.
För städmaskin. Späd FILACLEANER
1:200 Häll lösningen i behållaren.
För behandling av mycket smutsiga ytor.
Späd FILACLEANER mellan 1:30 och 1:50
beroende på smutsighetsgrad. Rengör med
trasa eller borste. Samla upp smutsen och
skölj.

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering”

Förpackningar

Observera!
Använd aldrig FILACLEANER på textilgolv eller
vaxbehandlat trägolv.

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.
MÄRKNING
Observera! Varning

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.
TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en
temperatur på mellan 5 - 30 °C.
INNEHÅLLER
Anjoniska tensider under 5 %, nonjoniska tensider
över 5 % men under 15%.
Andra komponenter: Bensisotiazolinon, parfym,
citral, limonen.

Faroangivelser:
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Försiktighetsåtgärder:
Tvätta händerna noga efter användning. Bär
skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och
ansikte. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
noggrant med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt att göra. Fortsätt att
skölja. Om irritation i ögonen kvarstår, kontakta
läkare.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Lukt: Citrondoft
Färg: Gulaktig
Densitet: 1,005 kg/liter
pH: 7,2 (10-procentig lösning i vatten)
Denna information är baserad på våra senaste
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig
forskning och laboratorietester. På grund av
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter
underbyggs av egna tester och kontroller.
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess
produkter.
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