
SPOTŘEBA: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUŽITÍ VÝHODY POSTUP 
• Zbavuje podlahy nečistot a 

usazenin po skončení stavební 
činnosti 

• Odstraňuje solné výkvěty 
• Čistící a odrezující účinek 
• Doporučené na terakotu pro 

případy, kdy běžné kyseliny 
jsou neúčinné 

   

Fila PHZero 
KONCENTROVANÝ KYSELINOVÝ ČISTIČ 

 

• Nevylučuje páry, které by 
škodily uživateli nebo životnímu 
prostředí 

• Obsahuje sanitační složky 
• Na rozdíl od čistých kyselin, 

které působí velmi krátce, má 
FilaPhZero dlouhotrvající účinek 

• Velmi dobré pro použití na 
vertikálních stěnách.All-in-one 
odstraňovač a čistič. Obsahuje 
vysokou koncentraci povrchově 
aktivních činidel 

 

Ředění: 1:5 – 1:10, záleží na druhu 
znečištění 
 
Aplikace:  
1. naneste na celý povrch a několik 
minut nechte působit 
2. čistěte profesionálním diskovým 
čistícím strojem nebo podlahovým 
kartáčem 
3. vysajte nebo setřete nečistoty 
4. dobře setřete vodou 
 
Pokud jsou některé čištěné části stále 
znečištěny, opakujte znovu celý postup 
s více koncentrovaným roztokem. 
Na vertikální stěny naneste neředěný 
roztok a nechte jej několik minut 
působit. Následně opláchněte proudem 
vody  
 

OPATŘENÍ: 
 
Nepoužívejte FilaPhZero na mramor a na 
kyselinu citlivé materiály 
Při manipulaci vždy používejte rukavice 
 
SLOŽENÍ: 
 
Obsahuje: neionogenní činidlo < 
5%,kationaktivní činidlo < 5% 
Ostatní složky: vůně 
 
 

OZNAČENÍ: 
 
Rizika: 
Dráždí zrak a pokožku 
Bezpečnost: 
Skladujte mimo dosah dětí. Předcházejte 
kontaktu se zrakem. V případě kontaktu 
se zrakem ihned vyplachujte množstvím 
vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při 
práci používejte vhodné rukavice. 
V případě požití ihned vyhledejte 
lékařskou pomoc a předložte obal.  
 

TECHNICKÉ INFORMACE: 

Vzhled: světle hnědá tekutina 
Vůně: štipkavá 
Hustota: 1,115kg/litr 
pH: (10%roztok): 1,0 
 
Výše uvedené informace jsou výsledkem 
našich technických znalostí, pokračujícího 
výzkumu a testování. Některé faktory jsou 
však mimo naší kontrolu.  
Fila nenese odpovědnost za nevhodné 
použití jejích produktů 
 

Balení: 
1 litr, 12 kusů  v kartonu 
5 litrů, 4 kusy v kartonu 

 Terakota  1:5                     20m2/1l 
 Keramické plochy 1:5    40m2/1l 
 

*Spotřeba je pouze orientační    
  pro jednu nanesenou vrstvu. 
 

Upozornění:  
Používejte opatrně a pouze pokud je to 
nezbytné. 
Lépe používat s profesionálním diskovým 
čistícím strojem a vakuovou sušičkou 
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