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FORDELENEHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE

FILACLEANER
NØYTRALT, KONSENTRERT RENSEMIDDEL

 PORCELLANATO
 GLASSERT KERAMIKK
 TERRAKOTTA
 KLINKER
 SEMENT
 TRE
 POLERT NATURSTEIN 
OG AGGLOMERAT
 PLASTLAMINAT
 LINOLEUM
 GUMMI OG PVC

Fortynning: I forholdene mellom 1:30 og 
1:200, alt etter behov.  

Påføring: 
Ordinært vedlikehold av alle typer 
overflater. Fortynn FILACLEANER 
1:200 (25 ml i 5 liter vann). Skylling er 
ikke nødvendig. Ved vanskelig skitt må 
vaskingen utføres med en mer konsentrert 
løsning.
Vasking etter legging av ømfintlige 
overflater (marmor, travertin, granitt, polert 
agglomerat, osv.). Fortynn FILACLEANER 
1:30, og påfør det på gulvet med en 
skurepad eller en gulvbehandlingsmaskin 
med myk pad. Samle opp restene med 
kluter eller væskesuger. Skyll etterpå.
Bruk med gulvvaskere/tørkere: Fortynn 
FILACLEANER 1:200. Hell blandingen i 
tanken.
Ekstraordinært vedlikehold av veldig 
skitne overflater: Fortynn FILACLEANER 
I forholdene mellom 1:30 og 1:50 avhengig 
av hvor skitten overflaten er. Vask med klut 
og skurepad. Samle opp skitten, og skyll.

  Rengjør uten å skade. 
  Ved høye fortynninger (1:200) kreves 
det ingen skylling-, fordi det etterlater 
ikke rester.

  Produktet er veldig konsentrert-, og 
kan brukes i ulike fortynningsforhold.

  Ideelt til vedlikehold av alle typer 
voksede overflater.

  Kan brukes med gulvvaskere/tørkere i 
høye fortynningsforhold (fra 1:200).

  Ideelt til laminat.
  Behagelig duft.

  Rengjør skånsomt alle typer
 gulv og vegger.

  Skader ikke behandlede overflater
 og ømtålige overflater.

  Uunnværlig til rengjøring etter legging 
polert naturstein og som ikke tåler 
sterke rengjøringsmidler.

Forbruk 1 liter:

Vedlikehold 1:200           1500 m2

Førstegangs vask av naturstein 1:30  50 m2

“Veiledende dekkevne pr. strøk”

DEKKEVNE  

Pakningsstørrelser
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
Anioniske overflatestoffer (maks 5 %), ikke-ioniske 
overflatestoffer (min. 5 % men maks 15 %).
Andre komponenter: Benzisothiazolinone, parfyme, 
sitral, limonen.

MERKING
Advarsler: Advarsel

Faresetninger:
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsråd:
Vask hendene grundig etter bruk. Benytt 
vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. 
FÅR MAN STOFFET I ØYNENE:  Skyll straks 
grundig med store mengder vann i flere minutter. Ta 
av kontaktlinsene hvis det er mulig. Fortsett å skylle. 
Kontakt lege hvis øyeirritasjonen vedvarer.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Lukt: Sitronduft
Farge: Gulaktig
Tetthet: 1,005 kg/L
pH: 7,2 (løsn. 10 % i vann)

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.

Advarsel: 
Ikke bruk FILACLEANER på teppelagte gulv 
eller voksbehandlede tregulv. 
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