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POUŽITÍ
• Jemně čistí všechny podlahy a obklady.
• Bere ohled na ošetřené a choulostivé povrchy.
• Je nezbytný pro mytí po pokládání podlah z přírodního kamene 

s lesklou povrchovou úpravou a podlah citlivých na silné čisticí 
prostředky.

VÝHODY
• Biologicky odbouratelná
• Čistí, ale nenapadá.
• Při vysokém rozředění (1:200) není potřebné oplachování a 

přípravek nezanechává zbytky.
• Velmi koncentrovaný; může se používat pro různé stupně rozředění.
• Je ideální pro údržbu všech voskovaných povrchů.
• Přípravek lze použít se strojem pro mytí a sušení při výrazném 

rozředění (od 1:200).
• Je ideální pro lamináty.
• Příjemná vůně.

APLIKACE
Ředění: od 1:30 do 1:200 podle potřeby. 
Aplikace: 
Pro běžnou údržbu všech povrchů: Rozřeďte přípravek CLEANER 
PRO v poměru 1:200 (25 ml přípravku v 5 litrech vody). Nevyžaduje 
oplachování. Pro odolnější nečistoty použijte k mytí koncentrovanější 
roztok. 
Pro mytí po pokládání choulostivých povrchů (mramor, travertin, 
žula, lesklé aglomeráty apod.): Rozřeďte přípravek CLEANER PRO v 
poměru 1:30 a naneste jej na podlahu kartáčem nebo jednokotoučovým 
čisticím strojem s měkkým kotoučem. Sesbírejte zbytek hadrem nebo 
vysavačem pro vysávání kapalin. Na závěr opláchněte. 
Pro použití strojů pro mytí a sušení podlah: Rozřeďte přípravek 
CLEANER PRO v poměru 1:200. Nalijte roztok do nádrže. Pro 
mimořádnou údržbu značně znečištěných povrchů: Rozřeďte 
přípravek CLEANER PRO v poměru od 1:30 do 1:50 v závislosti na 
intenzitě nečistot. Umyjte hadrem a kartáčem. Sesbírejte nečistoty a 
opláchněte. 

Pozor:
Nepoužívejte přípravek CLEANER PRO na podlahách z tkanin a ze dřeva, 
ošetřených voskem.

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.

VAROVÁNÍ
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití neodhazujte volně v přírodě.

Balení
1 litr: kartón po 12 ks.
5 litrů: kartón po 4 ks.

VÝTĚZNOST
ORIENTAČNÁ VYDATNOST A ŘEDĚNÍ (1 litr):

Údržba 1:200 1500 m²

Počáteční mytí kamenů 1:30 50 m²
Uvedená výtěžnost je pouze orientační

PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBA 
POVRCHŮ

PORCELÁNOVÝ GRES A KERAMIKA, CEMENT, 
DŘEVO, MRAMOR, ŽULA A PŘÍRODNÍ KÁMEN, 
PLASTOVÉ LAMINÁTY A LVT, LINOLEUM, 
GUMA A PVC, TERAKOTA A KLINKER

CLEANERCLEANER  

TECHNOLOGIE BEZ ZJASŇUJÍCÍCH ČINIDEL vyvinutá ve 
výzkumných laboratořích FILA: CLEANER PRO, který se 
pravidelně používá k běžnému čištění, chrání povrchy před tvorbou 
matných vrstev zjasňujících nebo parfémových činidel, čímž 
dlouhodobě zachovává původní vzhled povrchu.


