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FILAPS87
RASVAA JA VAHAA POISTAVA PUHDISTUSAINE

TERRAKOTTA
KLINKKERI
PORCELLANATO
KIVI JA 
AGGLOMERAATIT - 
KIILLOTTAMATTOMAT
LASITETTU 
KERAMIIKKA
BETONI
LINOLEUMI JA PVC

Laimennus: käyttökohteen mukaan

Kaikk ien  p into jen  puhdistamiseks i  ja 
rasvanpoistoon 
Laimenna veteen (1:10-1:20) ja levitä pinnalle. 
Anna vaikuttaa 4-5 minuutt ia ja käsittele 
sitten lattianhoitokoneella tai harjalla. Kerää 
jäämät nesteimurilla tai liinalla ja huuhtele hyvin. 
Tehokkaampaa puhdistusta varten laimenna 
suhteessa 1:5. 

Porcellanaton tahranpoistoon 
Kaada laimentamattomana tahroille ja koko laatalle. 
Anna vaikuttaa kuivumiseen saakka, pese ja huuhtele. 

Vahanpoistoon
Laimenna suhteessa 1:5, levitä ja anna vaikuttaa 10 
minuuttia. Käsittele harjalla tai lattianhoitokoneella. 
Kerää jäämät nesteimurilla tai liinalla ja huuhtele 
hyvin.

 Yksi tuote, kolme toimintoa: puhdistus, 
tahranpoisto, vahanpoisto.

 Suositellaan erityisesti vaikeiden 
tahrojen poistoon porcellanato-laatoilta.

 Puhdistaa, mutta ei vaurioita.
 Erittäin helppo käyttää.

 Laimennettu tuote puhdistaa ja poistaa 
rasvan erittäin likaisilta erityyppisiltä 
lattiapinnoilta kuten porcellanato, 
keramiikka, luonnonkivi, terrakotta ja 
betoni.

 Laimentamaton tuote poistaa 
pinttyneimmätkin tahrat porcellanato 
pinnoilta.

 Sopii erinomaisesti happoja 
kestämättömien kivien peruspesuun.

 Ihanteellinen betonin peruspesuun.
 Vesipohjaisten, metallisoitujen ja uudelleen 
kiillotettavien vahojen poistoon.

 Poistaa kiillotetun hiotun porcellanaton 
esikäsittelyn jäämät.

  

Yhdellä litralla tuotetta käsittelen:

Ylläpitopuhdistus 1:20                        200 m²

Vahanpoisto 1:5        20 m²

Kivien käyttöönottopuhd. 1:5    30 m²

“Riittoisuudet ovat suuntaa antavia ja yhtä käsittelykertaa varten”

LAIMENNUS JA 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
Saippuaa yli 5%, mutta alle 15%.
Muut ainesosat: hajuste, linalooli, limoneeni.

MERKINNÄT
Huomiosanat: Varoitus
Vaaralausekkeet:
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
Turvalausekkeet:
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä 
pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. Pese . . . huolellisesti 
käsittelyn jälkeen. Käytä silmien / kasvonsuojain. 
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: huuhdo 
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 
piilolinssit, edical voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu 
lääkäriin.    

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: neste
Väri: vaaleankeltainen
Haju: männyntuoksuinen
Tiheys: 1,010 kg/litra
pH: 12.7

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: 
1. Älä käytä marmorille tai uusille kiillotetuille 

kivipinnoille. 
2. Älä käytä puupinnoille. 
3. Älä käytä metakrylaatista valmistetuille altaille. 
4. Linoleumi: tarkista etukäteen mahdolliset 

värimuutokset pienellä alueella

FILAPHZERO
(laimennettu 10 %)
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EDUTMIHIN SE SOPII MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN
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