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Που χρησιμοποιείται
! Για τον καθαρισμό απο
υπολείμματα oικοδομής.
! Αφαιρεί άλατα.
! Απομακρύνει κάθε είδους
ασβεστολιθικό υλικό.
! Προτείνετε ιδιαίτερα για cotto
όπου απλά καθαριστικά δεν είναι
τόσο δραστικά.

Πλεονεκτήματα

Πως χρησιμοποιείται

! Δεν έχει αναθημιάσεις που
βλάπτουν τους καταναλωτές & το
περιβάλλον.
! Περιέχει υγιή πρώτες ύλες.
! Αντίθετα με κοινά οξέα που δρουν
για λίγα δευτερόλεπτα, το Fila Ph
Zero έχει μεγάλη διάρκεια.
! Χάρη στην gel μορφή του είναι
ιδανικό για κάθετες επιφάνειες.

Διάλυση & Κατανάλωση
Με 1 λίτρο:

Συσκευασία
1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4
Προειδοποιήσεις
! Μην χρησιμοποιείτε το Fila Ph Zero
σε μαρμάρινες επιφάνειες και γενικά
σε υλικά που είναι ευαίσθητα σε
οξέα.
! Φοράτε προστατευτικά γάντια όταν
εφαρμόζετε το προιόν ακόμη και
αραιωμένο.
Σύνθεση : μη ιονικό απορρυπαντικό
<5%, κατιονικά <5%.
Άλλα συστατικά: αρωματοποιητής.

Terracotta 1:5

20m²

Κεραμικά πλακίδια 1:5

40m²

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

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων &
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης
Ερεθιστικό για τα μάτια και
Harmful (Xn)
το δέρμα.
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά απο
παιδιά.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα
αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική
συμβουλή.
Φοράτε κατάλληλα γάντια.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο αυτό ή
την ετικέτα.

Διάλυση: 1:5 ή 1:10 σε νερό ανάλογα
με το βαθμό δυσκολίας καθαρισμού της
επιφάνειας.
Εφαρμογή:
1. Απλώνετε το διάλυμα και το αφήνετε
να δράσει για λίγα λεπτά.
2. Τρίβουμε το δάπεδο με την μηχανή
καθαρισμού και με τον κατάλληλο
κετσέ (πχ καφέ για cotto) ή με
σκληρή βούρτσα.
3. Απορροφήστε με ηλεκτρική σκούπα
υγρών ή σφουγγαρίστε τα
υπολλείματα.
4. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό.
Εάν υπάρχουν περιοχές που ακόμη και
μετά την εφαρμογή δεν καθάρισαν
τελείως επαναλαμβάνετε τη διαδικασία με
λιγότερο αραιό διάλυμα. Για κάθετες
επιφάνειες: χρησιμοποιήστε αδιάλυτο το
προιόν και αφήστε το να δράσει για λίγα
λεπτά. Ξεπλύνετε με ψεκαστήρι νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Χρησιμοποιήστε με προσοχή και μόνο αν
είναι αναγκαίο. Καλύτερα αποτελέσματα με
παρκετέζα και ηλεκτρική σκούπα υγρών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : άχρωμο υγρό με καφέ
μουντή όψη
Οσμή : πολύ έντονη
Πυκνότης : 1,115 kg/lt
Ph : (διάλυμα 10%) : 1,0

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.

Διατίθεται απο την εταιρία ΚΛΙΜΑ ΠΕΙΡΑ Α.Β.Ε.Ε.
ISO 9001
Αρ.Εγκρ. 186/Δ/2007

