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Met een liter product krijg ik: 
Onderhoud 1:200  1500 m2 

Eerste steenbehandeling 1:30  50 m2
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Verdunning: van 1:30 tot 1:200 al naar-
gelang het te verwijderen vuil.

Toepassing: 
1. Verdun voor het onderhoud 1:200 en 

reinig met een dweil of vloerreiniger. 
Spoelen is niet nodig.

2. Verdun, bij erg vuile vloeren 1:30 ÷ 1:50 
en reinig met een dweil en luiwagen. Het 
vuil opnemen en naspoelen.

3. Verdun, voor reiniging na het leggen van 
de vloer 1:30, bewerk met een boenma-
chine (enkele schijf met zachte bruine of 
beige pad) of luiwagen. Verwijder de res-
ten  met behulp van een waterstofzuiger 
of dweil. Spoel hierna met overvloedig 
water na.

REINIGINGSMIDDEL VOOR VLOEREN

FilaCleaner

VERDUNNING EN RENDEMENT

Het reinigt, maar is niet agressief. 
Bij hoge verdunningen (1:200) is 
naspoelen niet nodig, want het laat 
geen sporen achter.
Hoog geconcentreerd, het kan in 
verschillende oplossingen worden 
gebruikt.
Hoog biologisch afbreekbaar.
Ideaal voor het onderhoud op alle 
met boenwas behandelde oppervla-
kken.
Met een vloerreiniger kunt u het in hoge 
oplossingen (van 1:200) gebruiken.
Ideaal voor laminaat.

Het zorgt voor een milde reiniging van 
alle vloeren.
Het respecteert behandelde en gevoeli-
ge vloeren.
Het is onmisbaar voor de reiniging na 
het leggen van vloeren van natuursteen 
met glanzende afwerking die gevoelig zijn 
voor te sterke schoonmaakmiddelen.
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: geelachtige  vloeistof 
Geur: citroengeur 
Dichtheid: 1,005 kg/liter 
pH 7,2 (10% oplossing in drinkwater)

Deze informatie is het resultaat van onze meest 
recente technische kennis en gegrond op voortduren-
de onderzoeken en laboratoriumtests. Desondanks 
zijn er factoren die wij niet kunnen nagaan. Om die 
reden is het vereist naast de verstrekte aanbevelin-
gen altijd eerst zelf onderzoeken, tests en controles 
uit te voeren.
Fila is geenszins aansprakelijk voor een onjuist gebru-
ik van zijn producten. 

ETIKETTERING 
Er is geen etikettering noch risicovermeldin-
gen of veiligheidsaanbevelingen vereist, want op 
grond van de geldende voorschriften is het pro-
duct niet als gevaarlijk geclassificeerd.

WAARSCHUWINGEN 
• Gebruik FilaCleaner niet op tapijten of met was 
behandelde houten vloeren. 

Opslagtemperatuur 5° tot 30° C. 
Het product moet op materiaal met een temperatuur 
tussen 5° en 30 °C worden toegepast.

SAMENSTELLING 
Het bevat: minder dan 5% anionische oppervlakte-
actieve stoffen, niet-ionische oppervlakte-actieve stof-
fen meer dan 5%, maar minder dan 15%. 
Andere bestanddelen: benzisothiazolinon, geurmaker, 
citral, limoneen.
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VOORDELENWAARTOE DIENT HET GEBRUIKSAANWIJZING

“De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben 
betrekking op één laag” 

GRANIET

SAMENGESTELDE 
STEENSOORTEN

ANTIEK-MARMER

Verpakkingen
1-liter jerrycans: in dozen van 12 stuks. 
5-liter jerrycans: in dozen van 4 stuks. 
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