FILACLEANER

SKÅNSOMT KONCENTRERET RENGØRINGSMIDDEL

PORCELÆNSFLISER
GLASERET KERAMIK
TERRACOTTA
KLINKER
CEMENT
TRÆ
STEN OG BLANK
MARMORSPLIT
PLASTLAMINATER
LINOLEUM
GUMMI OG PVC

ANVENDELSESOMRÅDE

BRUG

FORDELENE

Rengør skånsomt alle gulve og
vægbeklædninger.
Kan anvendes til behandlede og sarte
overflader.
Er uundværlig til afvaskning efter
nedlæggelse af gulve af blanke natursten,
der ikke tåler kraftige rengøringsmidler.

Rengør uden at beskadige.
Det er ikke nødvendigt at skylle efter
ved større blandingsforhold (1:200), idet
produktet ikke efterlader rester.
Produktet er meget koncentreret
og kan derfor anvendes i forskellige
blandingsforhold.
Ideelt til vedligeholdelse af alle
voksbehandlede overflader.
Kan benyttes i større blandingsforhold i
gulvvaskemaskiner (fra 1:200).
Ideelt til laminat.
Behagelig duft.

Blandingsforhold: fra 1:30 til 1:200 alt efter behov.
Påføring:
Til daglig rengøring af alle former for overflader:
Fortynd FILACLEANER 1:200 (25 ml til 5 liter vand).
Behøver ikke skylles efter. Vanskeligt snavs kan
fjernes ved at udføre afvaskningen med en mere
koncentreret opløsning.
Til afvaskning af sarte overflader (marmor,
travertin, granit, blank marmorsplit osv.) efter
nedlæggelsen: Fortynd FILACLEANER 1:30,
og påfør på gulvet ved hjælp af en børste eller en
polermaskine med en blødere hvid skive. Opsug
resterne med klude eller med en væskesuger. Skyl
efter.
Til gulvvaskemaskiner:
Fortynd FILACLEANER 1:200. Hæld opløsningen i
tanken.
Til ekstraordinær vedligeholdelse af meget
snavsede overflader:
Fortynd FILACLEANER 1:30-1:50 afhængigt af
snavsmængden. Afvask med en klud og en stor
børste. Opsaml snavset og skyl efter.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:
Vedligeholdelse 1:200

Pakker

1500 m²

Indledende vask af natursten 1:30

Dunke med 1 liter: kasser med 12 stk.
Dunke med 5 liter: kasser med 4 stk.

50 m²

Rækkeevnen er vejledende

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en
temperatur på 5-30 °C.
INDEHOLDER
Anioniske tensider under 5 %), nonioniske tensider
over 5%, men under 15%.
Indeholder også: Benzisothiazolin, parfume, citral,
limonen.

MÆRKNING
Signalord: Advarsel
Faresætninger:
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger:
Vask hænder grundigt efter brug. Bær
beskyttelseshandsker / -tøj og øjen /
ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE:
skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: søg
lægehjælp.

Advarsel:
Brug ikke FILACLEANER >på tæpper eller gulve af
voksbehandlet træ.
TEKNISKE KARAKTERISTIKA
Udseende: væske
Lugt: citronduft
Farve: gullig farve
Densitet: 1,005 kg/liter
pH: 7,2 (opløsning på 10 % i vand)
Disse oplysninger er resultatet af vores seneste
tekniske kendskab og understøttes af konstant
forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog
faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de
vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden
selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller.
Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug
af produkterne.
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