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Που χρησιμοποιείται

Πλεονεκτήματα

! Ένα ήπιο καθαριστικό για όλων
των ειδών τα δάπεδα.
! Ασφαλές για επεξεργασμένες και
ευαίσθητες επιφάνειες.
! Ιδανικό για καθαρισμό μετά την
τοποθέτηση γυαλισμένων
πετρωμάτων.

! Καθαρίζει χωρίς να καταστρέφει τις
επιφάνειες. Πιστοποιημένο απο το
Bologna Ceramic Centre.
! Σε διάλυση (1:200) δεν αφήνει
υπολείμματα και δεν χρειάζεται
ξέβγαλμα.
! Πολύ συμπυκνωμένο: μπορεί να
αραιωθεί ανάλογα με την xρήση.
! Ιδανικό για την συντήρηση σε
επιφάνειες που είναι ήδη
επεξεργασμένα με υγρά κεριά.
! Σε διάλυση (1:200) μπορεί να γίνει
χρήση περιστροφικής μηχανής.
! Ιδανικό για laminated επιφάνειες.

Διάλυση & Κατανάλωση

Πως χρησιμοποιείται

LINOLEUM

Διάλυση: όπως απαιτείται.
Εφαρμογή:
1. Συντήρηση: αραιώστε 1:200 και
καθαρίστε το δάπεδο με μια
σφουγγαρίστρα ή ηλεκτρική μηχανή
καθαρισμού. Δεν χρειάζεται
ξέβγαλμα.
2. Για έντονα βρώμικα δάπεδα
αραιώστε 1:30-1:50 και καθαρίστε
την επιφάνεια με ύφασμα και
βούρτσα. Απομακρύνετε την βρώμα
και ξεπλύνετε.
3. Για καθαρισμό μετά την
τοποθέτηση, αραιώστε 1:30 και
απλώστε το διάλυμα με
περιστροφική μηχανή και μαλακό
κετσέ (άσπρο ή μπεζ) ή βούρτσα.
Απορροφήστε με ηλεκτρική σκούπα
υγρών ή σφουγγαρίστε τα
υπολείμματα. Ξεπλύνετε.

ΓΥΑΛΙ

Με 1 λίτρο:
Συντήρηση 1:200

1500m²

Αρχικός καθαρισμός σε φυσικούς
λίθους
50m²

Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

“Οι καταναλώσεις είναι στο περίπου και
αναφέρονται για μια εφαρμογή”

Προειδοποιήσεις
! Μη χρησιμοποιείτε Fila Cleaner σε
συνθετικά δάπεδα και σε επιφάνειες
που έχουν κερί.

Σύνθεση
Ανιονικό απορρυπαντικό <5%, μη
ιονικό >5% και <15%.
Άλλα συστατικά: αρωματικές ουσίες,
κιτράλη, κ.α.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων &
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης
Δεν υπάρχει επικινδυνότητα στη
χρήση του προιόντος. Καθώς το
προιόν έχει χαρακτηρισθεί μη
επικίνδυνο απο την ισχύουσα
νομοθεσία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : ωχρό κίτρινο υγρό
Οσμή : λεμονιού
Πυκνότης : 1,005 kg/lt
pH : 7,2 (10% διάλυμα πόσιμου
νερού)

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
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