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URČENÍ  
 

Víceúčelový silný a účinný prostředek vhodný podle poměru naředění na  komplexní   čištění dlažeb a 
obkladů, leštěných mrazuvzdorných keramických dlažeb, podlah z přírodního kamene – mramoru, žuly, 
břidlice..., pálené hlíny cotto, klinkeru, cementových dlažeb, linolea a PVC.  
Účinně odmašťuje, odstraňuje skvrny  a  starou vrstvu vosku na vodní bázi. 
Je výborným čisticím prostředkem na kyselinosenzitivní povrchy a materiály. 

 

 

PREDNOSTI 
 

Řešení 3 v jednom: odstraňovač skvrn, čisticí prostředek a odstraňovač vosku. 
Jediný produkt, který odstraňuje skvrny z leštěných mrazuvzdorných keramických dlažeb. 
Odstraňuje zbytky epoxidových nátěrů.  Čistí bez poškození povrchu. Extrémně jednoduché použití 
Certifikovaný  Boloňským Keramickým centrem.   

 

NÁVOD 

Ředění: vodou podle potřeby - od 1:5 až 1:50. 
 
Čištění a odmašťování : Pro každodení čištění nařeďte Fila PS/87 od 1:10 do 1:50; Pro odolnější špínu 
a pro odmaštění    rozředit v poměru od 1:5 do 1:10. Nechat působit několik minut , potom dobře 
opláchnout. 
Odstranění skvrn z leštěných mrazuvzdorných keramických dlažeb : Nalít FILA PS/87 v 
neředěném stavu přímo na skvrnu, vyčkat až dokonale zaschne, potom vlhkou houbičkou setřít. 
Pro odstranění vosku : Naředit 1:5, mopem rozetřít po podlaze.  Nechat působit několik minut a potom 
energicky, pomocí kartáče, nebo čisticím kartáčových strojem postupně setřít zbytky starého 
rozpuštěného vosku. Postupujte v úsecích po několika metrech, na závěr dobře opláchněte .  
Na odstranění epoxidových zbytků:   
Naneste přípravek bez ředění, nechte působit 15-20 minut, vydrhněte kartáčem, nebo drsným diskem, 
potom opláchněte.  
 
UPOZORNĚNÍ:  
1. Nepoužívat na dřevo.  
2. Nepoužívat na akrylátové vany. 

 

SPOTŘEBA 
Údržba  1:20 1L - 50 m2 
Odstraňování vosku 1:5 1L - 40 m2 
Čištění přír. kamenů 1:5 1L - 30 m2 

 

 

BALENÍ 1 litr  – 12ks v balení               5 litrů – 4ks v balení 
 
 
 

INFO 

Obsahuje : EDTA a soli pod 5%, sapony nad 5% ale  pod 15%., parfém, linalol, limonen 
 
Vzhled: světležlutá kapalina  Zápach: vonná borovice  Hustota: 1,010 kg / litr   pH: 12,7  
 
Doba trvanlivosti neomezená.  
Skladovací teplota od 5° do 30° C.  Aplikační teplota od 10° do 30° C. 

 

BEZPEČNOST Žádné nebezpečí - bezpečnostní štítky anebo varování nejsou vyžadované, protože výrobek není 
klasifikovaný jako nebezpečný podle platných předpisů. 
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