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De door FILA, voor de producten verstrekte gebruiksaanwijzingen zijn het resultaat van nauwkeurige, in ons laboratorium uitgevoerde controles.  Desondanks 
zijn er factoren die wij niet kunnen nagaan: de toestand van het oppervlak voor de behandeling, eigenschappen/oppervlakbehandeling van het materiaal die 
zelden voorkomen of niet zijn aangegeven, milieuvoorwaarden, vakbekwaamheid van de gebruiker. Om die reden is het aanbevolen eerst een proef op de te 
behandelen vloer uit te voeren. FILA S.p.A garandeert altijd de kwaliteit van zijn producten, maar is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik hiervan.  
TEGELinfo adviseert vanuit dit oogpunt in goed vertrouwen en overhandigt de FILA instructies aan u. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk gehouden worden 
voor onjuist gebruik en een teleurstellend of verkeerd resultaat na gebruik van de FILA producten.   
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Keramische wand- en vloertegels met           
geglazuurde en ongeglazuurde oppervlakte 

Technische Gegevens 
 
EERSTE REINIGING 

De eerste reiniging is van essentieel belang voor een goed resultaat van de behandeling. De eerste 
reiniging heeft als doel het eventueel aanwezige bouwvuil/cementsluier te verwijderen. 
 
Product:  Deterdek: 1:5 verdund in water. 
Verbruik:  Deterdek: 1 l op 40 m2  
Uitrusting: Professionele boenmachine (enkele schijf met groene pad), waterstofzuiger, 

luiwagen, dweil. 
Werkwijze:  Verspreid, nadat u de vloer heeft geveegd en met water nat heeft gemaakt, 

het verdunde Deterdek (1:5 in water) erover;  reinig hierna met de 
boenmachine of een luiwagen. Verwijder de rest met behulp van de 
waterstofzuiger, spoel de vloer goed na en dweil hierna op met een 
waterstofzuiger of een dweil. 

 
GEWOON ONDERHOUD 

Het gewone onderhoud heeft als doel vuil en stootstrepen te verwijderen. U moet regelmatig het 
gewone onderhoud uitvoeren. 

Product:   Filacleaner: verdund in water, afhankelijk van de mate van vuil. 
Uitrusting: Dweil. 
Werkwijze: Verdun Filacleaner in warm water (bijv. Een halve beker reinigingsmiddel op 

vijf liter water). Dweil met deze oplossing het oppervlakte. Spoel de vloer 
alleen bij geconcentreerde oplossingen Filacleaner (bijv. 1:10 in water). 

 
SPECIAAL ONDERHOUD 
Het speciale onderhoud wordt in geval van bijzonder hardnekkig vuil uitgevoerd, wanneer het 
gewone onderhoud niet voldoende is om het oppervlak opnieuw in de oorspronkelijke staat te 
krijgen. 
  
Product:  Fila PS/87: 1:5 verdund in water. 
Verbruik:  1 l voor 40 m2  
Uitrusting: Professionele boenmachine (enkele schijf met groene pad), luiwagen, 

waterstofzuiger, dweil. 
Werkwijze: Verdun Fila PS/87 (1:5) in water, breng het, op een van te voren met water 

natgemaakte vloer aan en laat het enkele minuten inwerken. Schrob hierna 
met een boenmachine, of met een luiwagen en neem de rest op met een 
waterstofzuiger of met een dweil. Reinig het oppervlakte hierna met schoon 
water. 


