DETERDEK

SYRARENGÖRINGSMEDEL FÖR BORTTAGNING AV CEMETSLAM/KALKRESTER

VANLIG SYRA

DETERDEK

TERRAKOTTA
KLINKER
GRANITKERAMIK
GLASERAD KERAMIK
SYRAFAST STEN

Vissa syror kan skada ytor, metaller och fogar. DETERDEK
rengör utan att skada material.

TILL VAD?

ANVÄNDNING

FÖRDELAR

Tar bort cementslam efter
kakelsättning eller plattläggning samt
allmänt byggplatssmuts.
Eliminerar saltutslag från terrakotta.
Tar bort kalkavlagringar från golv- och
väggplattor i badrum (duschar).
Rengör grundligt utegolv.
Tar bort cementslam och rengör
samtidigt tack vare den höga
koncentrationen av ytaktiva ämnen.
Verksam mot rostfläckar.
Extra point: Tar bort fogrester.

Buffrad syra, frigör inte skadlig rök för
användaren eller miljön: Ersätter klorvätesyra.
Påverkar inte materialens utseende eller färg.
Rengör utan att skada.
Skonsam mot fogar.
Skadar inte profiler och element av aluminium
och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).
Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik,
keramik och syrafast sten.
Multifunktionell: Rengör och tar bort
förhårdnader beroende på utspädning.
Även effektiv för att ta bort rester från
fogmassa.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 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
Icke-joniska ytaktiva ämnen under 5%.
Andra komponenter: Parfym.

Terrakotta 1:5
Granitkeramik 1:5
Natursten 1:5-1:10

10/20 m2
40 m2
20/35 m2

Åtgången är ungefärlig

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.
Innehåller: FOSFORSYRA.

Utspädning: Mellan 1:5 och 1:10 beroende
på smutsen som ska tas bort. 1:3 för
borttagning av fogmassa med tillsatsmedel.
Applicering:
För rengöring efter kakelsättning eller
plattläggning: Fukta först ytan med vatten.
Använd sedan DETERDEK utspädd i
förhållandet 1:5 eller 1:10 (1 liter produkt i 5
eller 10 liter vatten). Stryk ut lösningen några
kvadratmeter i taget, vänta 2-3 minuter och
bearbeta sedan ytan kraftfullt med en borste
eller en polermaskin. Ta upp rester med en
trasa eller en dammsugare och skölj med
rikligt med vatten. Om rester finns kvar efter
rengöringen, upprepa behandlingen med en
mer koncentrerade lösning.
För behandling av utvändiga ytor med
uppenbara tecken på åldrande (smog, damm
o.s.v.): Späd 1 liter i 10 liter vatten. Följ sedan
samma appliceringsprocedur som beskrivs
ovan.
Observera!
Använd inte produkten på polerad marmor
och på några syrakänsliga material. Gör ett
test på en liten yta för att prova materialets
effektiva beständighet mot produkten. För
ytor av aluminium, använda produkten enligt
användningsinstruktionerna och använd en mjuk
svamp.
TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Lukt: Skarp blomdoft
Densitet: 1,12 kg/liter
pH: 1,5 (10-procentig lösning i vatten)
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.
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FUGAPROOF

SKYDDANDE SMUTSAVSTÖTANDE FLÄCKSKYDDSMEDEL FÖR FOGAR

CEMENTFOGAR

TILL VAD?
Förhindrar absorption av fläckar.
Underlättar borttagning av smuts.
Idealisk för mosaik.
Bevarar fogen som ny i många år.

FÖRDELAR
Färgar inte fogen.
Dubbelverkande: Skyddar fogen och
underlättar rengöringen.
Luktfri.
Torkar mycket snabbt.
Vattenbaserad produkt, mer
ekologisk.
Praktisk pip för att enkelt hälla
produkten.
Produkt med mycket låga utsläpp av
VOC: Certifierad av GEV och märkt
med EC1PLUS

ÅTGÅNG

ANVÄNDNING
Ingen utspädning: Klar att använda.
Applicering:
1. Applicera vid fogen med den
praktiska pipen.
2. Applicera med en liten pensel för ett
jämnt resultat.
3. Låt torka. Efter en timma kan ytan
beträdas.
Produkten ska appliceras direkt med en
liten pensel efter att den har hällts upp i
en lämplig behållare.
Eventuellt överskott av produkten på
plattan tas bort direkt med papper eller
en ren trasa.

En liter produkt räcker till:
100 m² med plattor 10x10 och fogar 0,5cm

Förpackningar

500 ml förpackningar: Kartonger
med 12 stycken.

750 m² med plattor 30 x 30 och fogar 0.2 cm
“Åtgången är endast ungefärlig och avser per
applicering”

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.
• När produkten fortfarande är i dunken är den
känslig för frost.

MÄRKNING
Ingen märkning eller varnings- eller
säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten
inte är klassificerad som farlig enligt gällande
lagstiftning.

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur
på mellan 10 och 30 °C.

Förenlig med italiensk lagstiftning D. lgs 161/06:
Kategori: Fästprimer (vattenavvisande)
EU-gränsvärde (Kat: 1/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max. 0 g/l.

SAMMANSÄTTNING
Dispersion av organiska hartser i vatten.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Genomskinlig gulaktig
Lukt: Spritdoft
Densitet: 1,010 kg/l
pH: 4,6
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.
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FILACLEANER

NEUTRALT KONCENTRERAT RENGÖRINGSMEDEL

GRANITKERAMIK
GLASERAD KERAMIK
TERRAKOTTA
KLINKER
CEMENT
TRÄ
POLERAD STEN OCH
AGGLOMERAT
PLASTLAMINAT
LINOLEUM
GUMMI OCH PVC

TILL VAD?

ANVÄNDNING

FÖRDELAR

Rengör skonsamt alla
golv- och väggplattor.
Skonsam mot förbehandlade
och känsliga ytor.
Produkten är oumbärlig för rengöring
efter läggning av natursten med
polerad yta som är känslig för starka
rengöringsmedel.

Rengör utan att skada.
Vid en hög utspädning (1:200) är
ingen sköljning nödvändig eftersom
inga fläckar blir kvar.
Mycket koncentrerad, kan användas
med olika utspädningar.
Idealisk för behandling av alla vaxade
ytor.
Produkten kan användas i
städmaskin med en hög utspädning
(1:200).
Idealisk för laminat.
Behaglig doft.
ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:
Underhåll 1:200
Första tvätt sten 1:30

1500 m2
50 m2

Utspädning: Mellan 1:30 och 1:200
beroende på behov.
Applicering:
För behandling av alla typer av ytor. Späd
FILACLEANER 1:200 (25 ml i 5 liter vatten).
Ingen sköljning är nödvändig. Genomför
arbetet med en mer koncentrerade lösning
för mer besvärlig smuts.
För rengöring efter kakelsättning eller
plattläggning av känsliga ytor (marmor,
travertin, granit, polerat agglomerat o.s.v.).
Späd FILACLEANER 1:30 och stryk ut
den på golvet med en borste eller en
polermaskin med en mjuk rondell. Samla
upp rester med trasor eller våtdammsugare.
Skölj efteråt.
För städmaskin. Späd FILACLEANER
1:200 Häll lösningen i behållaren.
För behandling av mycket smutsiga ytor.
Späd FILACLEANER mellan 1:30 och 1:50
beroende på smutsighetsgrad. Rengör med
trasa eller borste. Samla upp smutsen och
skölj.

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering”

Förpackningar

Observera!
Använd aldrig FILACLEANER på textilgolv eller
vaxbehandlat trägolv.

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.
MÄRKNING
Observera! Varning

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
Anjoniska tensider under 5 %, nonjoniska tensider
över 5 % men under 15%.
Andra komponenter: Bensisotiazolinon, parfym,
citral, limonen.

Faroangivelser:
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Försiktighetsåtgärder:
Tvätta händerna noga efter användning. Bär
skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och
ansikte. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
noggrant med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt att göra. Fortsätt att
skölja. Om irritation i ögonen kvarstår, kontakta
läkare.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Lukt: Citrondoft
Färg: Gulaktig
Densitet: 1,005 kg/liter
pH: 7,2 (10-procentig lösning i vatten)
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.
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