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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Καθαρίζει απαλά όλα τα δάπεδα και τις επενδύσεις.
• Δεν φθείρει τις ευαίσθητες επιφάνειες που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία.
• Είναι απαραίτητο για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση των 

δαπέδων από φυσική πέτρα με γυαλιστερό φινίρισμα και 
ευαισθησία στα σκληρά καθαριστικά.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Βιοαποδομήσιμο
• Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
• Σε μεγάλη αραίωση (1:200) δεν χρειάζεται ξέπλυμα, γιατί δεν 

αφήνει υπόλειμμα.
• Πολύ συμπυκνωμένο, με δυνατότητα χρήσης σε ποικίλες 

αραιώσεις.
• Ιδανικό για τη συντήρηση όλων των κερωμένων επιφανειών.
• Σε μεγάλες αραιώσεις (από 1:200 κ πάνω), υπάρχει δυνατότητα 

χρήσης με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων.
• Ιδανικό για παρκέ.
• Ευχάριστο άρωμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αραίωση: από 1:30 έως 1:200 ανάλογα με τις ανάγκες. 
Εφαρμογή: 
Για την προγραμματισμένη συντήρηση όλων των ειδών 
επιφανειών: Αραιώστε το CLEANER PRO σε αναλογία 1:200 (25 
ml σε 5 λίτρα νερού). Δεν χρειάζεται ξέπλυμα. Για βρωμιά που 
επιμένει, πλύνετε με πυκνότερο διάλυμα. 
Για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση ευαίσθητων επιφανειών 
(μάρμαρο, τραβερτίνης, γρανίτης, γυαλιστερά μωσαϊκά κ.ά.): 
Αραιώστε το CLEANER PRO σε αναλογία 1:30 και απλώστε το στο 
δάπεδο με σκληρή σκούπα-βούρτσα ή τριβείο μονού δίσκου με 
μαλακό δίσκο. Απομακρύνετε το υπόλειμμα με πανί ή ηλεκτρική 
σκούπα υγρών. Τέλος, ξεπλύνετε. 
Για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων: Αραιώστε το 
CLEANER PRO σε αναλογία 1:200. Χύστε το διάλυμα στο δοχείο. 
Για την έκτακτη συντήρηση πολύ βρώμικων επιφανειών: 
Αραιώστε το CLEANER PRO σε αναλογίες από 1:30 έως 1:50 
ανάλογα με το πόσο επίμονος είναι ο λεκές. Πλύνετε με πανί 
και σκληρή σκούπα-βούρτσα. Απομακρύνετε τη βρωμιά και 
ξεπλύνετε. 

Προσοχή:
Μην χρησιμοποιείτε το CLEANER PRO σε υφασμάτινα δάπεδα ή κερωμένα 
ξύλινα δάπεδα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ
• Μακριά από παιδιά.
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.

Συσκευασίες
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΊΚΤΊΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΊ ΑΡΑΊΩΣΗ (1 λίτρο):

Συντήρηση 1:200 1500 m²

Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:30 50 m²
Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΊΑ 

ΕΠΊΦΑΝΕΊΕΣ

ΒΊΟΜΗΧΑΝΊΚΟΣ ΓΡΑΝΊΤΗΣ ΚΑΊ ΚΕΡΑΜΊΚΑ, 
ΤΣΊΜΕΝΤΟ, ΞΥΛΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΊΤΗΣ ΚΑΊ 
ΦΥΣΊΚΗ ΠΕΤΡΑ, ΒΊΝΥΛΊΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΊ LVT, 
LINOLEUM ΚΑΊ LAMINATE, COTTO ΚΑΊ KLINKER

CLEANERCLEANER  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΧΩΡΊΣ ΓΥΑΛΊΣΤΊΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ από τα εργαστήρια 
Έρευνας της FILA:  Η τακτική χρήση του CLEANER PRO για 
τον καθαρισμό προφυλάσσει τις επιφάνειες από τον σχηματισμό 
θαμπωτικών στρωμάτων από γυαλιστικά ή αρωματικά πρόσθετα, 
διατηρώντας την αρχική όψη της επιφάνειας.
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FILACLEANER
ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΞΥΛΟ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΚΕ
ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ PVC

Αραίωση: από 1:30 έως 1:200 ανάλογα με τις ανάγκες.

Εφαρμογή: 
Για την προγραμματισμένη συντήρηση όλων των 
ειδών επιφανειών: 
Αραιώστε το FILACLEANER σε αναλογία 1:200 
(25 ml σε 5 λίτρα νερού). Δεν χρειάζεται ξέπλυμα. 
Για βρωμιά που επιμένει, πλύνετε με πυκνότερο 
διάλυμα.  
Για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση ευαίσθητων 
επιφανειών (μάρμαρο, τραβερτίνης, γρανίτης, 
γυαλιστερά συσσωματώματα κ.ά.): Αραιώστε το 
FILACLEANER σε αναλογία 1:30 και απλώστε το 
στο δάπεδο με σκληρή σκούπα-βούρτσα ή τριβείο 
μονού δίσκου με μαλακό δίσκο. Απομακρύνετε 
το υπόλειμμα με πανί ή ηλεκτρική σκούπα υγρών. 
Τέλος, ξεπλύνετε.  
Για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων: 
Αραιώστε το FILACLEANER σε αναλογία 1:200. 
Χύστε το διάλυμα στο δοχείο. 
Για την έκτακτη συντήρηση πολύ βρόμικων 
επιφανειών: 
Αραιώστε το FILACLEANER σε αναλογίες από 
1:30 έως 1:50 ανάλογα με το πόσο επίμονος είναι 
ο λεκές. Πλύνετε με πανί και σκληρή σκούπα-
βούρτσα. Απομακρύνετε τη βρωμιά και ξεπλύνετε.

 Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
 Σε μεγάλη αραίωση (1:200) δεν 
χρειάζεται ξέπλυμα, γιατί δεν αφήνει 
υπόλειμμα.

 Πολύ συμπυκνωμένο, με δυνατότητα 
χρήσης σε ποικίλες αραιώσεις.

 Ιδανικό για τη συντήρηση όλων των 
κερωμένων επιφανειών.

 Σε μεγάλες αραιώσεις (από 1:200 και 
πάνω), υπάρχει δυνατότητα χρήσης 
με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης 
δαπέδων.

 Ιδανικό για παρκέ.
 Ευχάριστο άρωμα.

 Καθαρίζει απαλά όλα τα δάπεδα και τις 
επενδύσεις.

 Δεν φθείρει τις ευαίσθητες επιφάνειες 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 Είναι απαραίτητο για το πλύσιμο 
μετά την τοποθέτηση των δαπέδων 
από φυσική πέτρα με γυαλιστερό 
φινίρισμα και ευαισθησία στα σκληρά 
καθαριστικά.

  

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Συντήρηση 1:200                        1500 m2

Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:30        50 m2

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Δοχεία του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 
Κάδοι των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με 
θερμοκρασία μεταξύ 5° και 30° C.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Ανιονικά τασιενεργά κάτω από 5 %, μη ιονικά 
τασιενεργά πάνω από 5% αλλά κάτω από 15%.
Άλλα συστατικά: Βενζισοθειαζολόνη, άρωμα, 
κιτράλη, λιμονένιο.
 
 
 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Συμβουλές προφύλαξης:
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
συμβουλευθείτε γιατρό.                  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Οσμή: άρωμα λεμόνι
Χρώμα: χρώμα υποκίτρινο
Πυκνότητα: 1,005 κιλά/λίτρο
pH: 7,2 (διάλυμα 10% σε νερό)

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων 
τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς 
έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. Ωστόσο, λόγω 
παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε, οι συστάσεις 
που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση 
εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. 
Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη χρήση των 
προϊόντων της.

Προσοχή: 
Μην χρησιμοποιείτε το FILACLEANER  σε 
υφασμάτινα δάπεδα ή κερωμένα ξύλινα δάπεδα.      

FILAPHZERO
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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