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FILACLEANER
NEUTRÁLNÍ KONCENTROVANÝ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK

PORCELÁNOVÝ 
GRES
SMALTOVANÁ 
KERAMIKA
TERAKOTA
KLINKER
CEMENT
DŘEVO
KÁMEN A LESKLÉ 
AGLOMERÁTY
PLASTOVÉ 
LAMINÁTY
LINOLEUM
GUMA A PVC

Ředění: od 1:30 do 1:200 podle potřeby.

Aplikace: 
Pro běžnou údržbu všech povrchů: 
Rozřeďte přípravek FILACLEANER v poměru 
1:200 (25 ml přípravku v 5 litrech vody). Nevyžaduje 
oplachování. Pro odolnější nečistoty použijte k mytí 
koncentrovanější roztok.  
Pro mytí po pokládce choulostivých povrchů 
(mramor, travertin, žula, lesklé aglomeráty 
apod.): Rozřeďte přípravek FILACLEANER v 
poměru 1:30 a naneste jej na podlahu kartáčem 
nebo jednokotoučovým čist icím strojem s 
měkkým kotoučem. Sesbírejte zbytek hadrem 
nebo vysavačem pro vysávání kapalin. Na závěr 
opláchněte.  
Pro použití strojů pro mytí a sušení podlah: 
Rozřeďte přípravek FILACLEANER v poměru 1:200. 
Nalijte roztok do nádrže. 
Pro mimořádnou údržbu značně znečištěných 
povrchů: 
Rozřeďte přípravek FILACLEANER v poměru 
od 1:30 do 1:50 v závislosti na intenzitě nečistot. 
Umyjte hadrem a kartáčem. Sesbírejte nečistoty a 
opláchněte.

 Čistí, ale nenapadá.
 Při vysokém rozředění (1:200) není 
potřebné oplachování a přípravek 
nezanechává zbytky.

 "Velmi koncentrovaný; může se používat 
pro různé stupně rozředění."

 Je ideální pro údržbu všech 
voskovaných povrchů.

 Přípravek lze použít se strojem pro mytí 
a sušení při výrazném rozředění (od 
1:200).

 Je ideální pro lamináty.
 Příjemná vůně.

 Jemně čistí všechny podlahy a obklady.
 Je šetrný k ošetřeným a citlivým povrchům.
 Je nezbytný pro mytí po pokládání podlah 
z přírodního kamene s lesklou povrchovou 
úpravou a podlah citlivých na silné čisticí 
prostředky.

  

Jeden litr přípravku postačuje na:

Údržba 1:200                        1500 m2
Počáteční mytí kamenů 1:30        50 m2

Uvedená spotřeba je pouze orientační

SPOTŘEBA 

Balení
1litrové kanystry: karton se 12 kusy. 
5litrové kanystry: karton se 4 kusy.

VAROVÁNÍ
• Uchovávejte mimo dosah dětí.  
• Po použití neodhazujte volně v přírodě. 

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě 
od 5 do 30 °C.

OBSAHUJE
Obsah aniontových tenzidů menší než 5 % a obsah 
neiontových tenzidů větší než 5 %, ale menší než 
15 %.
Další komponenty: Benzizotiazolinon, vůně, Citral, 
Limonen.
 
 
 

OZNAČENÍ ŠTÍTKY
Signální slova: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Po manipulaci důkladně omyjte ruce Používejte 
ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle 
/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lzevyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění 
očí: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.                  

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: kapalina
Zápach: citronová vůně
Barva: bledě žluté barvy
Hustota: 1,005 kg/litr
pH: 7,2 (10% roztok ve vodě)

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších 
technických znalostí a jsou podporovány 
nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami. 
Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme 
ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují 
odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii. 
Fila neponese žádnou odpovědnost za nesprávné 
použití svých výrobků.

Pozor: 
Nepoužívejte přípravek FILACLEANER na podlahách 
z tkanin či dřeva ošetřených voskem.      
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