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FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

 FILAPHZERO 
(utsp. 10%)

FILAPS87

pH
0,8

FILACLEANER
(utsp. 10%)

pH
7

pH
12,7
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FILAPS87
EN PRODUKT OCH TRE FUNKTIONER - FÖR RENGÖRING, 
AVFETTNING OCH BORTTAGNING AF FLÄCKAR

Observera! 
1. Använd inte på ny polerad marmor och 

sten.  
2. Använd inte på trä.
3. Använd inte på badkar av metakrylat.
4. Linoleum: Kontrollera först 

färgbeständigheten på ett litet område

 TERRAKOTTA
 KLINKER
 GRANITKERAMIK
 STEN OCH

 ICKE POLERAT 
AGGLOMERAT
 GLASERAD KERAMIK
 CEMENT
 LINOLEUM OCH PVC

Utspädning: Beroende på tillämpning
För rengöring och avfettning av alla 
ytor.
Späd i vatten (1:10-1:20) och applicera 
på ytan. Låt verka 4-5 minuter och rengör 
sedan med en polermaskin eller en 
golvmopp. Samla upp med en vätskesug 
eller en trasa och skölj ordentligt. 
För en effektivare rengöring, späd 1:5.
För att ta bort fläckar från 
granitkeramik.
Häll outspädd produkt på fläcken och på 
hela plattan. Låt verka tills produkten har 
torkat fullständigt, rengör och skölj.
För att ta bort vax
Späd 1:5, stryk ut och låt verka i 10 
minuter. Rengör med en golvmopp eller en 
polermaskin. Samla upp med en vätskesug 
eller en trasa och skölj ordentligt.

 En produkt och tre funktioner: För 
rengöring och borttagning av fläckar 
och vax.

 Den enda produkten som tar bort 
omöjliga fläckar från granitkeramik.

 Rengör utan att skada.
 Mycket enkel att använda.

 Utspädd produkt rengör och 
avfettar mycket smutsiga golv av 
granitkeramik, keramik, natursten, 
terrakotta och cement.

 Ren produkt tar bort omöjliga fläckar 
från granitkeramik.

 Utmärkt för en grundrengöring av icke 
syrafast sten.

 Idealisk för en grundrengöring av 
cement.

 Tar bort vattenbaserade, 
metalliserade och ompolerbara 
vaxtyper.

 Tar bort förbehandlingsrester från 
polerat granitkeramik.

En liter produkt räcker till:

 Underhåll 1:20                  200 m2

 Borttagning av vax 1:5      20 m2

 Första tvätt sten 1:5          30 m2

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per 
applicering”

UTSPÄDNING OCH ÅTGÅNG 

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.   
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.  

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en 
temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER
Tvål över 5 % men under 15 %.
Andra komponenter: Parfym, linalol och limonen.  

MÄRKNING
Observera! Fara
Faroangivelser:
Orsakar allvarliga frätskador på huden 
och allvarliga ögonskador.
Försiktighetsåtgärder:
Ta med produktens förpackning eller etikett om 
du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras utom 
räckhåll för barn. Bär skyddshandskar/skyddskläder/
skydda ögon och ansikte.Kontakta genast en 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare. 
Förvara produkten inlåst. Kassera produkten/behållare 
i enlighet med lokala föreskrifter.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Gulaktig
Lukt: Talldoft
Densitet: 1,010 kg/liter
pH: 12,7 

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller. 
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess 
produkter.

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken. 
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.


