
6

FILACLEANER
NEUTRAALI PUHDISTUSAINETIIVISTE

PORCELLANATO
LASITETTU 
KERAMIIKKA
TERRAKOTTA
KLINKKERI
BETONI
PUU
KIVI JA 
AGGLOMERAATIT - 
KIILLOTETUT
MUOVILAMINAATIT
LINOLEUMI
KUMI JA PVC

Laimennus: 1:30 - 1:200 tarpeen mukaan.

Käyttö: 
Ylläpitokäsittelyyn kaiken tyyppisille pinnoille. 
Laimenna FILACLEANER 1:200 (25 ml 5 litraan 
vettä). Ei tarvitse huuhdella. Pese sitkeämmät 
likajäämät vahvemmalla liuoksella.  
Käyttöönottopuhdistukseen herkille pinnoille 
(marmori, travertiini, graniitti, kiillotetut 
agglomeraatit...): Laimenna FILACLEANER 1:30 
ja levitä se lattialle harjalla tai lattianhoitokoneella 
pehmeää laikkaa käyttäen. Kerää jäämät liinalla tai 
nesteimurilla. Huuhtele lopuksi.  
Lattianpesukoneille. 
Laimenna FILACLEANER 1:200. Kaada liuos 
säiliöön. 
Peruskäsittelyyn erittäin likaisille pinnoille. 
Laimenna FILACLEANER suhteessa 1:30 - 1:50 
likaisuusasteen mukaan. Pese liinalla ja harjalla. 
Kerää lika ja huuhtele.

 Puhdistaa, mutta ei vaurioita.
 Laimennettuna (1:200) ei tarvitse 
huuhdella, koska tuote ei jätä jäämiä.

 Tiiviste, voidaan laimentaa eriasteisiksi.
 Sopii hyvin kaikkien vahattujen pintojen 
käsittelyyn.

 Voidaan käyttää lattianpesukoneessa 
runsaasti laimennettuna (suhteessa 
1:200).

 Sopii hyvin laminaateille.
 Miellyttävä tuoksu.

 Puhdistaa hellästi kaikentyyppiset lattiat ja 
pinnoitteet.

 Ei vahingoita käsiteltyjä pintoja tai herkkiä 
pintoja.

 Soveltuu lattioiden 
käyttöönottopuhdistukseen käytettäessä 
kiiltäväpintaista luonnonkiveä, joka ei kestä 
voimakkaita pesuaineita.

  

Yhdellä litralla tuotetta käsittelen:

Käsittely 1:200                        1500 m²

Kivien käyttöönottopuhd. 1:30        50 m²

Riittoisuus on suuntaa antava

RIITTOISUUS 

Pakkaukset
Kanisteri (1 litra): pakkauksessa 12 kappaletta. 
Kanisteri (5 litraa): pakkauksessa 4 kappaletta.

HUOMIO
• Säilytä lasten ulottumattomissa.  
• Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön 
jälkeen. 

LÄMPÖTILAT
Varastointilämpötila: 5 - 30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 
5 - 30 °C.

SISÄLTÄÄ
Anionisia pinta-aktiivisia aineita alle 5%, ionittomia 
pinta-aktiivisia aineita yli 5%, mutta alle 15%.
Muut ainesosat: Benzisothiazolinone, hajuste, 
sitraali, limoneeni
 
 
 

MERKINNÄT
Huomiosanat: Varoitus

Vaaralausekkeet:
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvalausekkeet:
Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen. Käytä 
suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta 
/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU 
SILMIIN: huuhdo huolellisesti vedellä usean 
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys 
jatkuu: hakeudu lääkäriin.                  

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: neste
Haju: sitruunantuoksuinen
Väri: vaaleankeltainen
Tiheys: 1,005 kg/litra
pH: 7,2 (10% liuoksena vedessä)

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen 
tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat jatkuvat 
tutkimukset sekä laboratoriokokeet. Kuitenkin 
meidän vaikutusvallasta riippumattomien 
tekijöiden vuoksi ehdotetut tiedot vaativat aina ja 
joka tapauksessa, että suoritetaan omakohtaisesti 
tarvittavat kokeet ja tarkastukset. Fila ei ota mitään 
vastuuta tuotteidensa sopimattomasta käytöstä.

Varoitus: 
Älä käytä F ILACLEANER  -puhdistusa inet ta 
vahakäsitellyille puulattioille tai tekstiililattioille.      
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