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PARA QUE SERVE
• Limpa em profundidade e mantém a higiene de todos os tipos de pisos e 

paredes.
• Fórmula com álcool, princípio ativo com alto poder higienizante.
• Ideal para a limpeza final de pedras naturais com acabamento polido e também 

sensíveis a detergentes fortes (por exemplo, mármore polido).

AS VANTAGENS
• Biodegradável.
• Limpa sem estragar a superficie. Elevado poder de limpeza.
• Com elevadas diluições (1:200) não é necessário enxaguar já que não deixa 

resíduos.
• Muito concentrado, pode se utilizar em várias diluições.
• Ideal para a manutenção díaria de todas as superfícies enceradas.
• Pode-se utilizar com uma máquina lava e seca em diluições elevadas (de 1:200).
• Produto idóneo ao protocolo HACCP.
• Ideal para casas com crianças e animais.

COMO SE UTILIZA
Dilução: de 1:30 até 1:200 segundo o tipo de limpeza. 

Aplicação: 
Para a manutenção diária de todas as superficies: diluir em água em proporção 
de 1:200 (25 ml. em 5 litros de água) , e passar a esfregona. Não é necessário 
enxaguar. Para sujidade mais intensas aumentar a concentração do produto. 
Para a limpeza final de obra de superficie delicadas (mármore, granito 
e aglomerados polidos): diluir em água em proporção de 1:30, limpar com 
esfregona ou com máquina rotativa com disco suave e recolher os residuos (ideal 
um aspirador de líquidos). Enxaguar com água. Para auto lavadora Diluir em 
água em proporção de 1:200. Verter a solução no depósito. Para a manutenção 
extraordinaria de superficies com muita sujidade: Diluir em água em proporção de 
1:30 até 1:50 segundo a sujidade. Limpar com esfregona, recolher os residuos e 
enxaguar com água. 

Atenção:
Não utilizar CLEANER PRO em pavimentos têxteis.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.

Embalagens
1 litro: caixas de 12 unidades.
5 litros: caixas de 4 unidades.

RENDIMENTO
RENDIMENTO ORIENTATIVO E DILUÇÃO (1 litro):

Manutenção díaria (1:200) 1500 m²

Limpeza final de obra (1:30) 50 m²

O rendimento é indicativo

MANUTENÇÃO PROFISSIONAL 
DAS SUPERFICIES

GRÉS PORCELÂNICO E CERÂMICA, CIMENTO, 
PARQUET E MADEIRA, MÁRMORE, GRANITO E PEDRA 
NATURAL, LAMINADOS PLÁSTICOS E LTV, LINÓLEO, 
BORRACHA E PVC, BARRO E GRÉS RÚSTICO

CLEANERCLEANER  

Tecnologias livre de agentes abrilhantadores, desenvolvido nos 
laboratórios FILA: CLEANER PRO usado regularmente para a limpeza 
de rotina, preserva as superfícies das camadas foscas dos agentes de 
brilho ou perfumaria, mantendo a aparência original da superfície ao 
longo do tempo. 


