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FILA PS/87 RASVA JA VAHA EEMALDAV PUHASTUSVAHEND
MILLEKS VAJALIK
• Lahjendatuna: puhastab ja eemaldab rasva määrdunud portselanilt, keraamikalt, looduskivilt,
terrakotalt ja betoonpõrandatelt.
• Kontsentreeritult: eemaldab portselankeraamikalt ka tõrksad plekid.
• Sobib suurepäraselt happetundliku kivipinna tavapuhastuseks.
• Ideaalne betooni igapäeva hoolduseks.
• Eemaldab vesialusel, metalli- ja poleerimisvaha.

EELISED
• 3-ühes lahus: plekieemaldaja, pesuaine ja vaha eemaldaja.
• Ainus toode, mis saab jagu ka raskelt eemaldatavatest plekkidest portselankeraamikal.
• Puhastab pinda kahjustamata.
• Äärmiselt lihtne kasutada.
• Eemaldab liimtsemendi (epoxy grout) jäägid.
KASUTUSJUHEND
Lahjendamine: sõltuvalt kasutusest
Erinevate pindade puhastamiseks: Lahjendada 1:10 kuni 1:20 ja kanda pinnale. Jätta mõneks
minutiks mõjuma, seejärel puhastada ühekettalise puhastusaparaadiga või küürimisharjaga.
Eemaldada mustus tolmuimeja või lapiga ja seejärel loputada ohtra veega. Sügavamaks
puhastuseks lahjendage 1:5.
Plekieemalduseks portselankeraamikalt: Valage lahjendamata toode otse plekile ja üle terve
keraamilise plaadi pinna. Laske täiesti ära kuivada, seejärel peske ja loputage.
Vaha eemaldamiseks: Lahjendada 1:5, kanda laiali ning jätta mõneks minutiks mõjuma. Hõõruda
küürimisharja või puhastusaparaadiga. Eemaldada mustus tolmuimeja või lapiga ja seejärel
loputada ohtra veega.
Liimtsemendi jääkide eemaldamiseks: Lahjendamata toode kanda pinnale, jätta 15-20 minutiks
mõjuma, küürida abrasiivse kettaga ning loputada.

LAHJENDAMINE JA KATVUS
Ühe liitriga:
Hooldus: 1:20 200 m2
Vaha eemaldamiseks 1:5 20 m2
Paigaldusjärgne puhastus 1:5 30 m2
NB! Antud katvuse hinnang on ligilähedane ja viitab toote ühekordsele kihile.

Hoiatus:
1. Ärge kasutage marmoril või poleeritud kivil.
2. Ärge kasutage puidul.
3. Ärge kasutage metakrülaatvannidel.
Pakendid: 1 liitrised pudelid

KOOSTIS
Sisaldab: EDTA ja soolad <5%, seep >5% kuid <15%. Muud koostisosad: lõhnaaine, linanool,
limoneen.
Säilitamine temperatuuril: vahemikus 5° C kuni 30° C. Toote pinnale kandmine peab toimuma
temperatuurivahemikus 5° kuni 30° C.
MÄRGISTUS
Ei vaja riski ja ohutuse erimärgistust, kuna toode ei klassifitseeru hetke regulatsioonide järgi
ohtlikuks.
TEHNILINE INFO
Välimus: kahvatukollane vedelik
Lõhn: männi
Tihedus: 1.010 kg/liiter
pH: 12,7
Ülaltoodud info kajastab meie uusimaid tehnilisi teadmisi ning on pideva uurimistöö ja testimise
tulemus. Siiski ei ole meil võimalik kontrollida kõiki võimalikke tegureid. On tähtis, et lisaks meie
antud juhiste järgimisele viiksite objektil kohapeal läbi ka omapoolsed eelkatsetused ja kontrolli.
Fila ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad toodete väärast kasutamisest.

