FILAPS87

RENSEMIDDEL, VOKSFJERNER, FETTFJERNER

TERRAKOTTA
KLINKER
PORCELLANATO
NATURSTEIN OG
UPOLERT AGGLOMERAT
GLASSERT KERAMIKK
SEMENT
LINOLEUM OG PVC

HVA BRUKES DET TIL

FORDELENE

I fortynnet form rengjør og fjerner
det fett fra veldig skitne gulv i
porcellanato, keramikk, naturstein,
terrakotta, klinker og sement.
I konsentrert form fjerner det
vanskelige flekker fra porcellanato.
Utmerket for førstegangs vask av
naturstein som ikke tåler syrebaserte
produkter.
Ideelt til førstegangs vask av sement.
Fjerner vannbasert og metallisert
voks, og voks som kan poleres flere
ganger.
Fjerner voksbehandling som enkelte
produsenter av polert porcellanato
benytter som beskyttelse av flisene
under transport.

Pakningsstørrelser

Tre produkter i ett: Rengjør, fjerner
flekker, fjerner voks.
Det eneste som fjerner vanskelige
flekker fra porcellanato.
Rengjør uten å skade.
Veldig enkelt å bruke.

FORTYNNING OG DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:
Vedlikehold 1:20
200 m2
Voksfjerning 1:5
20 m2
Førstegangsvask av naturstein 1:5 30 m2
“Veiledende dekkevne pr. strøk”

1-liters kanner i kartonger á 12 stk.
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.
ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.
TEMPERATUR
Lagringstemperatur: mellom 5 og 30 °C.
Produktet skal påføres materialet ved en temperatur
på mellom 5 og 30 °C.
INNEHOLDER
Såpe (min. 5 % men maks 15 %).
Andre komponenter: Parfyme, linalool, limonen.

MERKING
Advarsler: Fare
Faresetninger:
Gir alvorlige etseskader på hud og
øyne.
Forsiktighetsråd:
Dersom det er nødvendig med legehjelp,
ha produktets beholder eller etikett for
hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/
ansiktsskjerm.Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevares innelåst. Innhold/beholder kastes i
samsvar med kommunale bestemmelser.

BRUKSMÅTE
Fortynning: Avhengig av bruk.
Rengjøring og fettfjerning fra alle typer
overflater
Fortynn i forholdene mellom 1:10 og
1:20, og påfør på overflaten. La det
virke i 4-5 minutter, og bruk deretter en
gulvbehandlingsmaskin eller en skurepad.
Samle opp rester med en væskesuger eller
en klut, og skyll skikkelig.
Fortynn i forholdet 1:5 for en kraftigere
rengjøring.
Flekkfjerning fra porcellanato
Hell konsentrert produkt på flekken og på
hele flisen. La det tørke helt. Rengjør og skyll.
Voksfjerning
Fortynn i forholdet 1:5. Påfør og la det virke
i 10 minutter. Bruk en skurepad eller en
gulvbehandlingsmaskin. Samle opp rester
med en væskesuger eller en klut, og skyll
skikkelig.
Advarsel:
1. Må ikke brukes på nylagte overflater av polert
marmor og polert naturstein.
2. Må ikke brukes på tre.
3. Må ikke brukes på badekar i metakrylat.
4. Linoleum: Test produktet på et lite område før
bruk for å se om det oppstår fargeforandringer.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Farge: Gulaktig
Lukt: Duft av furunål
Tetthet: 1,010 kg/L
pH: 12,7
Disse informasjonene er et resultat av våre aller nyeste
tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning
og laboratorieundersøkelser. Vær oppmerksom på at
det kan finnes faktorer som vi ikke er i stand til å påvirke.
Derfor må man alltid teste, prøve og kontrollere selv i
hvert tilfelle at våre anbefalinger stemmer.
Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.
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