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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Διαλυμένο, καθαρίζει και απομακρύνει το λίπος σε πολύ 

βρώμικα δάπεδα από κεραμικό πορσελάνης, κεραμικό, φυσική 
πέτρα, cotto και τσιμέντο.

• Αδιάλυτο, αφαιρεί τους πιο απίθανους λεκέδες από το 
κεραμικό πορσελάνης.

• Είναι ιδανικό για βασικό πλύσιμο σε πέτρες μη ανθεκτικές στα 
οξέα.

• Ιδανικό για το βασικό πλύσιμο του τσιμέντου.
• Αποκηρωτικό για υδατοδιαλυτό κερί, πατίνα κεριού και 

επαναγυαλιζόμενο κερί.
• Εξαφανίζει τα υπολείμματα προκαταρκτικής επεξεργασίας από 

λεία γυαλιστερά κεραμικά πορσελάνης.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Βιοαποδομήσιμο
• Ένα προϊόν, τρεις δράσεις: καθάρισμα, αφαίρεση λεκέδων, 

αποκήρωση.
• Το μοναδικό προϊόν που αφαιρεί τους πιο απίθανους λεκέδες 

από το κεραμικό πορσελάνης.
• Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
• Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αραίωση: ανάλογα με τη χρήση Για καθαρισμό και απολίπανση 
όλων των επιφανειών. Αραιώστε σε νερό (1:10-1:20) και 
εφαρμόστε στην επιφάνεια. Αφήστε να δράσει για 4-5 λεπτά και 
στη συνέχεια περάστε με σκληρή σκούπα-βούρτσα ή τριβείο 
μονού δίσκου. Απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα υγρών ή 
πανί και ξεπλύνετε καλά. Για βαθύτερο καθαρισμό, αραιώστε 
σε αναλογία 1:5. Για την αφαίρεση των λεκέδων από κεραμικό 
πορσελάνης Χύστε αδιάλυτο επάνω στο λεκέ και σε ολόκληρο το 
πλακάκι. Αφήστε να δράσει έως ότου στεγνώσει πλήρως, πλύνετε 
και ξεπλύνετε. Διαδικασία αποκήρωσης Αραιώστε σε αναλογία 
1:5, απλώστε και αφήστε να δράσει για 10 λεπτά. Περάστε με 
σκληρή σκούπα-βούρτσα ή τριβείο μονού δίσκου. Απομακρύνετε 
με ηλεκτρική σκούπα υγρών ή πανί και ξεπλύνετε καλά. 

Προσοχή:
1. Μη χρησιμοποιείτε σε καινούργια μάρμαρα και γυαλισμένη πέτρα.
2. Μην χρησιμοποιείτε σε ξύλινες επιφάνειες.
3. Μην χρησιμοποιείτε σε μπανιέρες από μετακρυλικό υλικό.
4. Linoleum: επαληθεύστε προληπτικά σε μια μικρή περιοχή ότι το χρώμα δε 
φθείρεται.

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.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΊΚΤΊΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΊ ΑΡΑΊΩΣΗ (1 λίτρο):

Συντήρηση 1:20 200 m²

Αποκήρωση 1:5 20 m²

Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:5 30 m²
“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΟ 
ΚΑΘΑΡΊΣΤΊΚΟ ΓΊΑ ΛΊΠΑΡΕΣ 

ΟΥΣΊΕΣ

ΚΕΡΑΜΊΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΜΗ ΓΥΑΛΊΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΊ 
ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΊΤΗΣ (AGGLOMERATE), ΕΠΊΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΊΚΟ, ΤΣΊΜΕΝΤΟ, LINOLEUM ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΊ 
ΒΊΝΥΛΊΚΑ ΔΑΠΕΔΑ (PVC), COTTO, KLINKER

PS87PS87  

Συμπυκνωμενο καθαριστικο αποτελεσματικο κατα των 
συσσωρευμενων λιπαρων ουσιων: Μοναδική καινοτόμος 
σύνθεση από τα Εργαστήρια Έρευνας της FILA για 
επαγγελματικό καθαρισμό χωρίς καυστική σόδα και χωρίς 
αμμωνία.  


