PS87
PROFESSIONELL RENGÖRING
OCH AVFETTNING

GRANITKERAMIK, STEN, ICKE POLERAT AGGLOMERAT,
GLASERAD KERAMIK, CEMENT, LINOLEUM, PVC,
TERRAKOTTA, KLINKER

TILL VAD?
• Utspädd produkt rengör och avfettar mycket smutsiga golv av granitkeramik, keramik,
natursten, terrakotta och cement.
• Ren produkt tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
• Utmärkt för en grundrengöring av icke syrafast sten.
• Idealisk för en grundrengöring av cement.
• Tar bort vattenbaserade, metalliserade och ompolerbara vaxtyper.
• Tar bort förbehandlingsrester från polerat granitkeramik.

FÖRDELAR
• Biologiskt nedbrytbar
• En produkt och tre funktioner: För rengöring och borttagning av fläckar och vax.
• Den enda produkten som tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
• Rengör utan att skada.
• Mycket enkel att använda.
Unik innovation av formulering från forskningslaboratorierna FILA,
professionell avfettande styrka utan kaustiksoda och utan ammoniak.

ANVÄNDNING
UNGEFÄRLIG ÅTGÅNG OCH UTSPÄDNING

(1 liter)

UNDERHÅLL

1:20 200 m2

BORTTAGNING AV VAX

1:5 20 m2

FÖRSTA TVÄTT STEN

1:5 30 m2

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering.

Utspädning: beroende på tillämpning
För rengöring och avfettning av alla ytor:
Späd i vatten (1:10-1:20) och applicera på ytan. Låt verka 4-5 minuter och rengör sedan
med en polermaskin eller en golvmopp. Samla upp med en vätskesug eller en trasa och
skölj ordentligt.
För en effektivare rengöring, späd 1:5.
För att ta bort fläckar från granitkeramik:
Häll outspädd produkt på fläcken och på hela plattan. Låt verka tills produkten har torkat
fullständigt, rengör och skölj.
För att ta bort vax:
Späd 1:5, stryk ut och låt verka i 10 minuter. Rengör med en golvmopp eller en
polermaskin. Samla upp med en vätskesug eller en trasa och skölj ordentligt.

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Släng inte behållaren i miljön efter användning.
TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

Varning!:
Använd inte på nypolerad marmor och sten.
Använd inte på trä.
Använd inte på badkar av metakrylat.
Linoleum: Kontrollera först färgbeständigheten på ett litet område
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