Fila PS/87

V LE K K E N M I D D EL , W A SV ER W IJDER A AR EN S C HO O NMAAKMIDDEL

PORCELANATO
GEGLAZUURDE
KERAMIEK
MARMER,
ONGEPOLIJSTE
STEENSOORTEN
CEMENT
PLAVUIZEN
KLINKERS
LINOLEUM PVC

WAARTOE DIENT HET
Verdund, reinigt en ontvet het bijzonder
vuile vloeren van porcelanato, keramiek,
natuursteen, plavuizen en cement.
Geconcentreerd, verwijdert hardnekkige vlekken op porcelanato.
Het werkt uitstekend als basisreiniging
op zuurgevoelige steensoorten.
Ideaal als basisreiniging voor cement.
Wasverwijderaar voor was op waterbasis, metaal- en boenbare was.

VOORDELEN

GEBRUIKSAANWIJZING

Een product, drie functies:
schoonmaakmiddel, vlekkenverwijderaar, wasverwijderaar.
Het enige product dat hardnekkige
vlekken op porcelanato verwijdert.
Het reinigt maar is niet agressief.
Heel eenvoudig te gebruiken.
Het verwijdert resten van epoxypleister.

Verdunning: al naar gelang het gebruik.
Voor het reinigen van alle oppervlakken. Verdun (1:10-1:20) en breng het op het
oppervlak aan. Laat het enkele minuten inwerken en bewerk hierna met een boenmachine
(enkele schijf) of luiwagen. Verwijder de resten
met behulp van een waterstofzuiger of dweil
en spoel goed na. Verdun voor een grondigere
reiniging 1:5.
Voor het verwijderen van vlekken op
porcelanato. Giet het product puur op de
vlek en over de gehele tegel. Laat inwerken
tot het goed droog is, maak schoon en spoel
goed na.
Voor het verwijderen van was. Verdun
1:5, verspreid het en laat het enkele minuten
inwerken. Bewerk hierna met een boenmachine (enkele schijf) of luiwagen. Verwijder met
behulp van een waterstofzuiger of dweil en
spoel goed na.
Voor het verwijderen van expoxypleister. Giet het product puur uit, laat het 15-20
minuten inwerken, bewerk met een schuurschijf en spoel goed na.

VERDUNNING EN RENDEMENT

Verpakkingen

1-liter jerrycans: in dozen van 12 stuks.
5-liter jerrycans: in dozen van 4 stuks.
SAMENSTELLING
Het bevat: EDTA en zouten minder dan 5%, zeep tenminste 5% maar niet meer dan 15%.
Andere bestanddelen: geurmaker, linalol, limoneen.
Opslagtemperatuur 5° tot 30° C.
Het product moet op materiaal met een temperatuur
tussen 5° en 30 °C worden toegepast.

DO/LB 18

Met een liter product krijg ik:
Onderhoud 1:20
200 m2
Wasverwijdering 1:5
20 m2
Eerste steenbehandeling 1:5 40 m2
“De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben
betrekking op één laag”
ETIKETTERING
Er is geen etikettering noch risicovermeldingen of
veiligheidsaanbevelingen vereist, want op grond van de
geldende voorschriften is het product niet als gevaarlijk
geclassificeerd.

Attentie
1. Gebruik niet op marmer of gepolijste steensoorten.
2. Gebruik niet op hout.
3. Gebruik niet op metacrylaat bakken.
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: geelachtige vloeistof
Geur: dennegeur
Dichtheid: 1,010 kg kg/liter
PH: 12,7
Deze informatie is het resultaat van onze meest recente
technische kennis en gegrond op voortdurende onderzoeken en laboratoriumtests. Desondanks zijn er factoren
die wij niet kunnen nagaan. Om die reden is het vereist,
naast de verstrekte aanbevelingen, altijd eerst zelf onderzoeken, tests en controles uit te voeren.
Fila is geenszins aansprakelijk voor een onjuist gebruik van
zijn producten.
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