Fila PS 87
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΕΡΙΩΝ

TERRACOTTA
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ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΜΠΕΤΟΝ
ΓΥΑΛΙ
LINOLEUM
ΛΑΣΤΙΧΟ & PVC
ΓΥΑΛΙΣΜ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΧΤΥΠΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ

Που χρησιμοποιείται

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται

! Διαλυμένο : καθαρίζει και
! 3 λύσεις σε 1 προιόν : αφαιρεί
αφαιρεί λιπαρούς λεκέδες και
λεκέδες, καθαριστικό και
βρώμα απο τεχνογρανίτες,
αφαιρετικό κεριών.
κεραμικά πλακάκια, φυσικούς
! Το μοναδικό προιόν που
λίθους, cotto και δάπεδα απο
καθαρίζει επίμονους λεκέδες
τσιμέντο.
απο γυαλισμένα
! Αδιάλυτο : αφαιρεί επίμονους
γρανιτοπλακίδια.
λεκέδες απο γυαλισμένα
! Καθαρίζει χωρίς να
γρανιτοπλακίδια.
καταστρέφει την επιφάνεια.
! Είναι εξαιρετικό για βασικό
! Πανεύκολο στη χρήση.
καθαρισμό σε υλικά με μικρή
! Αφαιρεί υπολείμματα
αντοχή στα οξέα.
εποξειδικού στόκου.
! Ιδανικό για αρχικό καθαρισμό σε
τσιμέντο.
! Αφαιρετικό κεριών βάσεως
Διάλυση & Κατανάλωση
νερού.
Με 1 λίτρο:
Συντήρηση 1:20

Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4
Σύνθεση : EDTA και άλατα <5%,
σαπωνοποιητές >5% και <15%.
Άλλα συστατικά: αρωματοποιητές,
λεμόνι.

200m²

Αφαίρεση κεριών 1:5

20m²

Αρχ.καθαρ. Σε λίθους 1:5

30m²

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

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

Διάλυση: εξαρτάται την περίπτωση.
Καθαρισμός όλων των επιφανειών:
Αραιώνετε 1:10 έως 1:20 και απλώνετε
στην επιφάνεια. Το αφήνετε να δράσει για
λίγα λεπτά και μετά τρίβετε το δάπεδο με
την μηχανή καθαρισμού και με τον
κατάλληλο κετσέ ή με σκληρή βούρτσα.
Απορροφήστε με ηλεκτρική σκούπα υγρών
τα υπολείμματα και ξεπλύνετε με άφθονο
νερό. Για βαθύτερο καθαρισμό αριαώστε σε
1:5.
Για να αφαιρέσετε λεκέδες απο
γυαλισμένα γρανιτοπλακάκια: Ρίξτε
αδιάλυτο το προιόν πάνω στο λεκέ και σε
όλη την επιφάνεια του πλακιδίου. Αφήστε
να στεγνώσει εντελώς και κατόπιν
ξεπλύνετε.
Για να αφαιρέσετε κεριά: Αραιώστε 1:5
και απλώστε το στην επιφάνεια και αφήστε
να δράσει για λίγα λεπτά, μετά τρίψτε το
δάπεδο με μηχανή καθαρισμού και με τον
κατάλληλο κετσέ ή με σκληρή βούρτσα.
Απορροφήστε με ηλεκτρική σκούπα υγρών
τα υπολείμματα και ξεπλύνετε με άφθονο
νερό.
Για να καθαρίσετε υπολείμματα
εποξειδικού στόκου: Απλώστε το προιόν
αδιάλυτο και αφήστε το να δράσει για 15 20 λεπτά. Τρίψτε την επιφάνεια με σκληρό
κετσέ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
1. Μην χρησιμοποιείτε σε μάρμαρο ή γιαλυσμένα
πετρώματα.
2. Μην χρησιμοποιείτε σε ξύλο.
3. Μην χρησιμοποιείτε σε ακρυλικές μπανιέρες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : μουντό κίτρινο υγρό
Οσμή : χαρακτηριστική πεύκου
Πυκνότης : 1,010 kg/lt
pH : 12,7

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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