
HVA BRUKES DET TIL

FORDELER

BRUKSMÅTE
Fortynning:
I forholdene mellom 1:30 og 1:200, alt etter behov.
Påføring: Ordinært vedlikehold av alle typer overflater.
Fortynn CLEANER PRO 1:200 (25 ml i 5 liter vann). Skylling er ikke nødvendig. Ved 
vanskelig skitt må vaskingen utføres med en mer konsentrert løsning.
Vasking etter legging av ømfintlige overflater (marmor, travertin, granitt, polert agglomerat, 
osv.). Fortynn CLEANER PRO 1:30, og påfør det på gulvet med en skurepad eller en 
gulvbehandlingsmaskin med myk pad. Samle opp restene med kluter eller væskesuger. 
Skyll etterpå. Bruk med gulvvaskere/tørkere:
Fortynn CLEANER PRO 1:200. Hell blandingen i tanken.
Ekstraordinært vedlikehold av veldig skitne overflater:
Fortynn CLEANER PRO fra 1:30 til 1:50 avhengig av hvor skitten overflaten er. Vask med 
klut og skurepad. Samle opp skitten og skyll.

• Biologisk nedbrytbart.
• Rengjør uten å skade.
• Ved høye fortynninger (1:200) kreves det ingen skylling fordi det ikke etterlater rester.
• Produktet er veldig konsentrert og kan brukes i ulike fortynningsforhold.
• Ideelt til vedlikehold av alle typer voksede overflater.
• Kan brukes med gulvvaskemaskin i høye fortynningsforhold (fra 1:200).
• Ideelt til laminat.
• Behagelig duft.

• Rengjør alle typer gulv og kledninger på en skånsom måte.
• Skader ikke behandlede og ømtålige overflater.
• Uunnværlig til rengjøring etter legging av polert naturstein som ikke tåler sterke 

rengjøringsmidler.

Pakningsstørrelser
1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

ADVARSLER 
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

Advarsel: 
Ikke bruk CLEANER PRO på teppelagte gulv eller voksbehandlede tregulv.
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VEILEDENDE DEKKEVNE 
OG FORTYNNING (1liter)

FØRSTEGANGS VASK AV NATURSTEIN 1:30    50 m2

VEDLIKEHOLD                           1:200 1500 m2

Veiledende dekkevne

PROFESJONELT VEDLIKEHOLD 
AV OVERFLATER

PORCELLANATO OG KERAMIKK
SEMENT, TRE, MARMOR, GRANITT, NATURSTEIN, 
PLASTLAMINATER OG LVT
LINEOLUM, GUMMI OG PVC, TERRAKOTTA, KLINKER

CLEANER PRO, profesjonelt konsentrert rengjøringsmiddel med nøytral 
pH, utviklet i forskningslaboratoriene til FILA.

  CLEANER  CLEANER


