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FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

FILACLEANER
NEUTRALT KONCENTRERAT RENGÖRINGSMEDEL

FILACR10
RENGÖRINGSMEDEL FÖR EPOXIRESTER

 GRANITKERAMIK
 GLASERAD KERAMIK
 GLASMOSAIK
 GLASERAD KLINKER

  Tack vare dess viskositet tar den bort 
rester och fläckar av epoxispackel 
från ytor.

  Effektiv även på besvärliga och 
ingrodda rester.

  Skonsam mot materialet.
  Enkel att applicera.
  Behaglig mandeldoft.

  Flytande rengöringsmedel med hög 
viskositet för rengöring av ytor från 
rester och fläckar av epoxispackel.

  Idealiskt för icke absorberande 
material såsom porslin, glaserad 
keramik och glasmosaik.

En liter produkt räcker till:

                               upp till 10 m2

Åtgången är endast ungefärlig och beror på mängden 
rester och deras torkningsgrad. 

ÅTGÅNG  

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.  

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.   
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.   

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en 
temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER
Tvål över 5 % men under 15 %.

MÄRKNING
Observera! Fara
Faroangivelser:
Orsakar allvarliga frätskador på huden  
och allvarliga ögonskador.
Försiktighetsåtgärder:
Ta med produktens förpackning eller etikett 
om du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras 
utom räckhåll för barn. Bär skyddshandskar/
skyddskläder/skydda ögon och ansikte. Kontakta 
genast en  GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
en läkare. Förvara produkten inlåst. Kassera 
produkten/behållare i enlighet med lokala 
föreskrifter. 

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Trögflytande vätska
Färg: Gulaktig
Lukt: Lukten är typisk för lösningsmedel
Densitet: 1,010 kg/l
pH: 12,7

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller. 
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess 
produkter.

Utspädning: från ren till hälften vatten 
beroende på typen av restmaterial.

Applicering: 
Omskakas före användning.
Borttagning av rester av hårdnad fogmassa 
(efter att fogmassan som används har härdat): 
Stryk ut outspädd produkt med en borste. 
Täck ordentligt alla materialrester. Låt verka 
i cirka 30 minuter. Skrubba sedan med en 
slipande svamp eller en spatel på de hårdare 
resterna. Vid applicering på golv kan en 
golvrengöringsmaskin med lämplig putsskiva 
användas. Skölj ordentligt. Vid envisa rester, 
upprepa appliceringen och låt produkten verka 
en längre tid. Borttagning av färskt restmaterial: 
Vänt en timme efter att fogläggningen är klar. 
Späd produkten med hälften vatten. Applicera 
produkten och arbeta in den med en svamp 
utan att trycka alltför hårt. Skölj ordentligt. För 
att inte skada nylagda fogar ska produkten inte 
appliceras i mer än 2-3 minuter. 

Observera! 
Gör alltid ett test på ett litet område för att 
prova materialets beständighet och fastställa 
optimal väntetid för rengöringen.
Använd inte på absorberande material. 
Använd inte på trä. Använd inte på ytor av 
metakrylat. Vid användning på metallytor ska 
du först kontrollera ytornas beständighet mot 
produkten.
Ska inte användas på: Absorberande material, 
trä, metakrylat. 
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