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ANVENDELSESOMRÅDE
• Fortyndet: rengør og affedter meget snavsede gulve af porcelænsfliser, fliser, 

natursten, terracotta og cement.
• Ufortyndet: fjerner vanskelige pletter fra porcelænsfliser.
• Enestående til den indledende afvaskning af natursten, som ikke tåler syre.
• Ideelt til den indledende afvaskning af cement.
• Fjerner vandbaseret voks, metalliseret voks og polervoks.
• Fjerner forbehandlingsrester fra blankpolerede porcelænsfliser.

FORDELENE
• Biologisk nedbrydeligt
• Et produkt, tre funktioner: til rengøring, fjernelse af pletter og fjernelse af voks.
• Det eneste produkt, som er i stand til at fjerne vanskelige pletter fra 

porcelænsfliser.
• Rengør uden at beskadige.
• Meget nemt at bruge.

BRUG
Blandingsforhold: afhængigt af brug Til rengøring og affedtning af alle former for 
overflader Fortynd produktet (1:10-1:20) og påfør det på overfladen. Lad produktet 
virke 4-5 minutter, og benyt en skuremaskine med hvid skive e.l. Opsaml produktet 
med en vådstøvsuger og skyl grundigt efter. Fortynd produktet (1:5) ved mere 
dybdegående rengøring. 
Til fjernelse af pletter fra porcelænsfliser: Hæld ufortyndet produktet på pletten. 
Lad produktet tørre, vask med lunkent vand og skuresvamp, og skyl grundigt efter. 
Til fjernelse af voks Fortynd produktet (1:5), påfør det og lad det virke 10 minutter. 
Benyt skurepad eller skuremaskine med hvid skive. Opsaml vaskevandet med en 
vådstøvsuger og skyl grundigt. 

Advarsel:
1. Må ikke benyttes på marmor og nye blanke natursten.
2. Må ikke benyttes på træ.
3. Må ikke benyttes i badekar af metakrylat.
4. Linoleum: test forudgående farvebestandigheden på en mindre del af overfladen.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.

Pakker
1 liter: kasse med 12 stk.
5 liter: kasse med 4 stk.

RÆKKEEVNE
VEJLEDENDE RÆKKEEVNE OG 
BLANDINGSFORHOLD (pr. liter):

Vedligeholdelse 1:20 200 m²

Fjernelse af voks 1:5 10/-20 m²

Indledende vask af natursten 1:5 30 m²

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”

PROFESSIONEL GRUNDRENS
PORCELÆNSFLISER, STEN OG MAT 
MARMORSPLIT, GLASERET KERAMIK, BETON OG 
MARRAKESH, LINOLEUM OG PVC, TERRACOTTA, 
KLINKER
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Koncentreret rengøringsmiddel mod organisk fedt og snavs:
Unik formuleringsinnovation fra FILAs forskningslaboratorier med al den 
professionelle affedtningskraft uden kaustisk soda og uden ammoniak.  




