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FILAPS87
ODMAŠŤOVACÍ ODVOSKOVACÍ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK

TERAKOTA
KLINKER
PORCELÁNOVÝ 
GRES
KÁMEN A 
NELESKLÉ 
AGLOMERÁTY
SMALTOVANÁ 
KERAMIKA
CEMENT
LINOLEUM A PVC

Ředění: v závislosti na konkrétním použití

Pro vyčištění a odmaštění všech povrchů 
Rozřeďte ve vodě (1:10 ÷ 1:20) a aplikujte na povrch. 
Nechte působit 4-5 minut a poté proveďte zásah 
jednokotoučovým čisticím strojem nebo kartáčem. 
Sesbírejte vysavačem pro vysávání kapalin nebo 
hadrem a řádně opláchněte. Pro energičtější čištění 
rozřeďte v poměru 1:5. 

Pro odstranění skvrn z porcelánového gresu 
Nalijte neředěný na skvrnu a na celou dlaždici. 
Nechte působit až do úplného vysušení, poté umyjte 
a opláchněte- 

Pro odvoskování
Rozřeďte v poměru 1:5, naneste a nechte 10 
minut působit. Proveďte zásah kartáčem nebo 
jednokotoučovým čisticím strojem. Sesbírejte vysajte 
vysavačem pro vysávání kapalin nebo setřete 
hadrem a řádně opláchněte.

 Jeden přípravek se třemi funkcemi: 
čisticí, odstraňující skvrny a 
odvoskovací.

 Jediný, který odstraňuje odolné skvrny z 
porcelánového gresu.

 Čistí, ale nenapadá.
 Velmi snadno použitelný.

 Rozředěný čistí a odmašťuje velmi 
znečištěné podlahy z porcelánového 
gresu, keramiky, přírodního kamene, 
terakoty a cementu.

 V čistém stavu odstraňuje skvrny z 
porcelánového gresu s odolnými skvrnami.

 Je vynikající pro základní mytí kamenů, 
které nejsou odolné vůči kyselinám.

 Je ideální pro základní mytí cementu.
 Odvoskovací přípravek pro odstranění 
metalizovaných a znovu leštitelných vosků 
s obsahem vody.

 Odstraňuje zbytky předešlé úpravy 
lesklého vyhlazeného porcelánového 
gresu.

  

Jeden litr přípravku postačuje na:

Údržba 1:20                        200 m2
Odvoskovací přípravek 1:5        20 m2
Počáteční mytí kamenů 1:5    30 m2

„Uvedené hodnoty spotřeby jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

ŘEDĚNÍ A SPOTŘEBA 

Balení
1litrové kanystry: karton se 12 kusy. 
5litrové kanystry: karton se 4 kusy.

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

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

OBSAHUJE
Saponát s vyšší než 5% koncentrací, ale nižší než 
15%.
Další složky: vůně , Linalool, Limonen.

OZNAČENÍ ŠTÍTKY
Signální slova: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
Způsobuje vážné podráždění očí.  
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po 
manipulaci důkladně omyjte ruce Používejte ochranné 
rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ 
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lzevyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li 
podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. 
Okamžitě se obraťte na TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / 
lékaře. Skladujte v prostoru zamknutém na klíč. Odstraňte 
obsah / obal . . .    

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: kapalina
Barva: bledě žluté barvy
Zápach: borovicová vůně
Hustota: 1,010 kg/litr
pH: 12,7

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších 
technických znalostí a jsou podporovány 
nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami. 
Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme 
ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují 
odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii. 
Fila neponese žádnou odpovědnost za nesprávné 
použití svých výrobků.

Pozor: 
1. Nepoužívejte na novém lesklém mramoru a kameni. 
2. Nepoužívejte na dřevo. 
3. Nepoužívejte na vany z metakrylátu. 
4. Linoleum: předem zkontrolujte odolnost barvy na 

malé ploše.
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