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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Ιδιαίτερα παχύρρευστο υγρό απορρυπαντικό για τον 

καθαρισμό επιφανειών από υπολείμματα, λεκέδες και κηλίδες 
εποξειδικού στόκου.

• Ιδανικό για μη απορροφητικά υλικά, όπως το κεραμικό 
πορσελάνης, ο επισμαλτωμένος πηλός και τα γυάλινα μωσαϊκά.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Χάρη στην παχύρρευστη μορφή του, αφαιρεί από τις 

επιφάνειες λεκέδες και κηλίδες εποξειδικού στόκου.
• Αποτελεσματικό σε επίμονα και παλιά υπολείμματα.
• Σέβεται το υλικό.
• Εύκολη εφαρμογή.
• Ευχάριστο άρωμα αμυγδάλου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 
Εφαρμογή: Ανακινήστε πριν από τη χρήση. 
Αφαίρεση παλιού υπολείμματος στόκου (αφού έχει παρέλθει 
ο χρόνος επεξεργασίας του υλικού τοποθέτησης που 
χρησιμοποιήθηκε): απλώστε το προϊόν αδιάλυτο με βούρτσα 
πινέλο, καλύπτοντας εντελώς όλα τα υπολείμματα. Αφήστε να 
δράσει για περίπου 30 λεπτά. Τρίψτε με λειαντικό σφουγγάρι ή 
με σπάτουλα, στα πιο επίμονα υπολείμματα. Για την εφαρμογή 
σε δάπεδο, μπορείτε να περάσετε με τριβείο μονού δίσκου, 
χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δίσκο. Ξεβγάλτε προσεκτικά. Σε 
περίπτωση επίμονων υπολειμμάτων, επαναλάβετε την εφαρμογή 
αφήνοντας το προϊόν να δράσει περισσότερο. 

Προσοχή:
Εκτελείτε πάντα μια προληπτική δοκιμή σε ένα μικρό μέρος της επιφάνειας, 
ώστε να δοκιμάσετε την αντοχή του υλικού και να προσδιορίσετε τον βέλτιστο 
χρόνο αναμονής για τον καθαρισμό.
Μην χρησιμοποιείτε σε απορροφητικά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σε ξύλο. 
Μην χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες από μετακρυλικό υλικό. Προκειμένου για 
μεταλλικές επιφάνειες, επαληθεύετε προληπτικά την αντοχή τους στο προϊόν.

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

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

Συσκευασίες
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

 έως και 10 m²
Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική (εξαρτάται από την 
ποσότητα και την παλαιότητα του υπολείμματος)

ΚΑΘΑΡΊΣΤΊΚΟ ΓΊΑ 
ΥΠΟΛΕΊΜΜΑΤΑ 

ΕΠΟΞΕΊΔΊΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΚΕΡΑΜΊΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, 
ΕΠΊΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΊΚΟ, ΓΥΑΛΊΝΟ 
ΜΩΣΑΪΚΟ, ΕΠΊΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ KLINKER

CR10CR10

Το CR10 είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό, ιδιαίτερα 
κατάλληλο για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση δαπέδων και 
επενδύσεων με εποξειδικό στόκο. Είναι αποτελεσματικό ακόμη και 
σε περιπτώσεις παλιών και επίμονων υπολειμμάτων. Το CR10 είναι 
ιδανικό για μη απορροφητικά υλικά, όπως το κεραμικό πορσελάνης, 
ο επισμαλτωμένος πηλός και τα γυάλινα μωσαϊκά. Χάρη στην 
παχύρρευστη υφή του, είναι ιδανικό για κάθετους τοίχους.
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FILACR10
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΓΥΑΛΙΝΟ 
ΜΩΣΑΪΚΟ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΛΙΝΚΕΡ

Αραίωση: από αδιάλυτο έως αραιωμένο σε αναλογία 1:1, 
ανάλογα με τον τύπο του υπολείμματος.

Εφαρμογή: 
Ανακινήστε πριν από τη χρήση. 
Αφαίρεση παλιού υπολείμματος στόκου (αφού 
έχει παρέλθει ο χρόνος επεξεργασίας του υλικού 
τοποθέτησης που χρησιμοποιήθηκε): απλώστε το προϊόν 
αδιάλυτο με βούρτσα πινέλο, καλύπτοντας εντελώς 
όλα τα υπολείμματα. Αφήστε να δράσει για περίπου 30 
λεπτά. Τρίψτε με λειαντικό σφουγγάρι ή με σπάτουλα, 
στα πιο επίμονα υπολείμματα. Για την εφαρμογή σε 
δάπεδο, μπορείτε να περάσετε με τριβείο μονού δίσκου, 
χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δίσκο. Ξεβγάλτε 
προσεκτικά. Σε περίπτωση επίμονων υπολειμμάτων, 
επαναλάβετε την εφαρμογή αφήνοντας το προϊόν να 
δράσει περισσότερο.
Αφαίρεση νωπού υπολείμματος: περιμένετε περίπου μία 
ώρα από την τοποθέτηση. Αραιώστε το προϊόν με νερό 
σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε και δουλέψτε το προϊόν 
με μαλακό πανί χωρίς να ασκήσετε υπερβολική πίεση. 
Ξεβγάλτε προσεκτικά. Για να μην καταστραφούν οι νωποί 
αρμοί, μην αφήσετε το προϊόν να δράσει για περισσότερο 
από 2-3 λεπτά.  

 Χάρη στην παχύρρευστη μορφή του, 
αφαιρεί από τις επιφάνειες λεκέδες 
και κηλίδες εποξειδικού στόκου.

 Αποτελεσματικό ακόμη και σε 
επίμονα και παλιά υπολείμματα.

 Σέβεται το υλικό.
 Εύκολη εφαρμογή.
 Ευχάριστο άρωμα αμυγδάλου.

 Ιδιαίτερα παχύρρευστο υγρό 
απορρυπαντικό για τον καθαρισμό 
επιφανειών από υπολείμματα, λεκέδες 
και κηλίδες εποξειδικού στόκου.

 Ιδανικό για μη απορροφητικά υλικά, 
όπως το κεραμικό πορσελάνης, ο 
επισμαλτωμένος πηλός και τα γυάλινα 
μωσαϊκά.

  

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

                         έως και 10 m2

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική (εξαρτάται από 
την ποσότητα και την παλαιότητα του υπολείμματος)

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 

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

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

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Σαπούνι περισσότερο από 5% αλλά λιγότερο 
από 15%.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Συμβουλές προφύλαξης:
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας 
τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από 
παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
συμβουλευθείτε γιατρό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Κρατήστε το μακριά από 
παιδιά. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε . . .    

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: αδιαφανές υγρό
Χρώμα: υποκίτρινο
Οσμή: άρωμα αναμενόμενο για διαλυτικό
Πυκνότητα: 1,010 κιλά/λίτρο
pH: 12,7

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων 
τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς 
έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. Ωστόσο, λόγω 
παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε, οι συστάσεις 
που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση 
εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. 
Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη χρήση των 
προϊόντων της.

Προσοχή: 
Εκτελείτε πάντα μια προληπτική δοκιμή σε ένα 
μικρό μέρος της επιφάνειας, ώστε να δοκιμάσετε 
την αντοχή του υλικού και να προσδιορίσετε τον 
βέλτιστο χρόνο αναμονής για τον καθαρισμό. 
Μην χρησιμοποιείτε σε απορροφητικά υλικά. Μην 
χρησιμοποιείτε σε ξύλο. Μην χρησιμοποιείτε σε 
επιφάνειες από μετακρυλικό υλικό. Προκειμένου 
για μεταλλικές επιφάνειες,  επαληθεύετε 
προληπτικά την αντοχή τους στο προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε σε: απορροφητικά υλικά, ξύλο 
και επιφάνειες από μετακρυλικό υλικό.  

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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