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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Καθαρίζει απαλά όλα τα δάπεδα και τις επενδύσεις.
• Δεν φθείρει τις ευαίσθητες επιφάνειες που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία.
• Είναι απαραίτητο για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση των 

δαπέδων από φυσική πέτρα με γυαλιστερό φινίρισμα και 
ευαισθησία στα σκληρά καθαριστικά.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Βιοαποδομήσιμο
• Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
• Σε μεγάλη αραίωση (1:200) δεν χρειάζεται ξέπλυμα, γιατί δεν 

αφήνει υπόλειμμα.
• Πολύ συμπυκνωμένο, με δυνατότητα χρήσης σε ποικίλες 

αραιώσεις.
• Ιδανικό για τη συντήρηση όλων των κερωμένων επιφανειών.
• Σε μεγάλες αραιώσεις (από 1:200 κ πάνω), υπάρχει δυνατότητα 

χρήσης με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων.
• Ιδανικό για παρκέ.
• Ευχάριστο άρωμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αραίωση: από 1:30 έως 1:200 ανάλογα με τις ανάγκες. 
Εφαρμογή: 
Για την προγραμματισμένη συντήρηση όλων των ειδών 
επιφανειών: Αραιώστε το CLEANER PRO σε αναλογία 1:200 (25 
ml σε 5 λίτρα νερού). Δεν χρειάζεται ξέπλυμα. Για βρωμιά που 
επιμένει, πλύνετε με πυκνότερο διάλυμα. 
Για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση ευαίσθητων επιφανειών 
(μάρμαρο, τραβερτίνης, γρανίτης, γυαλιστερά μωσαϊκά κ.ά.): 
Αραιώστε το CLEANER PRO σε αναλογία 1:30 και απλώστε το στο 
δάπεδο με σκληρή σκούπα-βούρτσα ή τριβείο μονού δίσκου με 
μαλακό δίσκο. Απομακρύνετε το υπόλειμμα με πανί ή ηλεκτρική 
σκούπα υγρών. Τέλος, ξεπλύνετε. 
Για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων: Αραιώστε το 
CLEANER PRO σε αναλογία 1:200. Χύστε το διάλυμα στο δοχείο. 
Για την έκτακτη συντήρηση πολύ βρώμικων επιφανειών: 
Αραιώστε το CLEANER PRO σε αναλογίες από 1:30 έως 1:50 
ανάλογα με το πόσο επίμονος είναι ο λεκές. Πλύνετε με πανί 
και σκληρή σκούπα-βούρτσα. Απομακρύνετε τη βρωμιά και 
ξεπλύνετε. 

Προσοχή:
Μην χρησιμοποιείτε το CLEANER PRO σε δάπεδα με υφασμάτινη επένδυση.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.

Συσκευασίες
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ (1 λίτρο):

Συντήρηση 1:200 1500 m²

Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:30 50 m²
Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ, 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΞΥΛΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ, ΒΙΝΥΛΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ LVT, 
LINOLEUM ΚΑΙ LAMINATE, COTTO ΚΑΙ KLINKER

CLEANERCLEANER  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ από τα εργαστήρια 
Έρευνας της FILA:  Η τακτική χρήση του CLEANER PRO για 
τον καθαρισμό προφυλάσσει τις επιφάνειες από τον σχηματισμό 
θαμπωτικών στρωμάτων από γυαλιστικά ή αρωματικά πρόσθετα, 
διατηρώντας την αρχική όψη της επιφάνειας.


