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Που χρησιμοποιείται
! Αφαιρεί συμβατικά βάσεως διαλύτη
κεριά απο terra cotta, μάρμαρα και
ξύλινα δάπεδα.
! Απολιπαίνει δάπεδα που είχαν
επεξεργαστεί παλαιότερα με έλαια
λινόσπορου.
! Προσδίδει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα
σε δάπεδα που εμφανίζουν θαμπάδα ή
ραβδώσεις εξαιτίας περίσσειας ή μη
σωστής εφαρμογής συμπαγών κεριών.
! Απομακρύνει την περίσσεια απο υλικά
αδιαβροχοποίησης σε δάπεδα με
γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα
ή γρανίτη.
! Απομακρύνει την περίσσεια του Fila
Parquet Base σε ξύλινες επιφάνειες.
! Επιδιορθώνει την αρχική λάμψη σε
γυαλισμένα, στιλπνά δάπεδα με
φυσικούς λίθους.
! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αραίωση
του Fila Parquet Base όταν
επεξεργάζεστε χαμηλής
απορροφητικότητας ξύλο.
Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
Προειδοποιήσεις
! Το Fila Solv είναι ένα εύφλεκτο
προιόν. Δεν συνιστάται η χρήση του
με περιστροφικές μηχανές
καθαρίσματος και ηλεκτρικές
σκούπες.
Σύνθεση
Μείγμα οργανικών διαλυτών :
αποαρρωματοποιημένοι
υδρογονάνθρακες και αιθέρες
γλυκόλης, δεν διαλύεται σε νερό.

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται

! Άοσμος διαλύτης : όχι έντονες
αναθυμιάσεις.
! Ένα προιόν : πολλές εφαρμογές.
! Πολύ εύκολο στη χρήση - πάντα
αποτελεσματικό.

Διάλυση & Κατανάλωση

Καμία Διάλυση: έτοιμο προς χρήση
Εφαρμογή:
1. Εμποτίστε ένα πανί αρκετά.
2. Περάστε το πανί πάνω απο την
επιφάνεια, φροντίζοντας να το
γυρίζουμε και να το
αντικαθιστούμε συχνά για να
αποφύγουμε το ξανα άπλωμα του
κεριού στο δάπεδο.
Σε πιο δύσκολες εφαρμογές :
(στρώματα απο παλαιά κεριά,
επίμονοι λεκέδες ή στερεά
υπολείμματα) αφήνουμε το Fila Solv
να ενεργήσει πάνω στο δάπεδο για
λίγα λεπτά και μετά τρίβουμε
απ΄ευθείας με βούρτσα.
Για επαναφορά της επεξεργασίας
: εφαρμόστε ένα χέρι απο το κερί
που αρχικά χρησιμοποιήσατε για την
επεξεργασία της επιφάνειας.

Με 1 λίτρο:
Αδιάλυτο

5m²

Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και
αναφέρονται για μια εφαρμογή.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων &
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης
Εύφλεκτο.
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά απο Ερεθιστικό
παιδιά. Βλαβερό : μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση
κατάποσης. Συνεχής έκθεση μπορεί να
προκαλέσει ξηρότητα στο δέρμα.
Μακριά απο τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε
άερα, άμμο, χημική σκόνη ή αφρό.
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε
εμετό, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και
δείξτε το δοχείο αυτό ή την ετικέτα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : διάφανο υγρό
Οσμή : ελαφριά διαλύτη
Πυκνότης : 0,78 kg/lt
Σημείο ανάφλεξης : 40ºC

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν
σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά απο μακροχρόνιες
πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να
χρησιμοποιήσει το προιόν πρέπει να να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι
κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο
μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει απο τη χρήση του προιόντος.
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