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FILACR10
EPOKSIJÄÄMIEN PUHDISTUSAINE

PORCELLANATO
LASITETTU 
KERAMIIKKA
LASIMOSAIIKKI
LASITETTU KLINKKERI

Laimennus: laimentamattomana - vedellä 1:1 
laimennettuna puhdistettavasta jäämästä riippuen.

Käyttö: 
Ravista ennen käyttöä. 
Kuivuneen epoksi jäämän poisto (kun 
on kulunut käytetyn saumausaineen 
käyttöönottoon tarvittava aika): levitä 
laimentamatonta tuotetta pensselillä, peitä 
kunnolla kaikki jäämät. Anna vaikuttaa noin 
30 minuuttia. Käsittele hankaavalla sienellä tai 
poista suuremmat jäämät lastalla. Lattia voidaan 
käsitellä lattianhoitokoneella sopivaa laikkaa 
käyttäen. Huuhtele huolellisesti. Tiukkojen jäämien 
tapauksessa toista toimenpiteet ja anna tuotteen 
vaikuttaa pidempään.
Tuoreen jäämän poisto: odota noin tunti 
saumauksesta.  La imenna tuote vedel lä 
suhteessa 1:1. Levitä aine ja pese pintaa kevyesti 
pehmeällä sienellä käyttämättä liikaa voimaa. 
Huuhtele huolellisesti. Jotta tuoreet saumat eivät 
vahingoittuisi, älä anna tuotteen vaikuttaa yli 2-3 
minuuttia.  

 Hyytelömäisyytensä ansiosta tuote 
vaikuttaa tehokkaasti epoksijäämiin.

 Tehoaa myös suurempiin ja kuivuneisiin 
jäämiin.

 Ei vaikuta puhdistettavaan pintaan.
 Helppo levittää.
 Miellyttävä mantelin tuoksu.

 Erittäin viskoosinen nestemäinen 
puhdistusaine epoksisaumausmassan 
jäämien, tahrojen ja laikkujen 
puhdistamiseksi pinnoilta.

 Ihanteellinen ei-huokoisille materiaaleille 
kuten porcellanato, lasitetut keramiikat ja 
lasimosaiikit.

Yhdellä litralla tuotetta käsittelen:

                         enintään 10 m2

Riittoisuus on suuntaa antava (jäämien määrän ja 
kuivuuden mukaan)

RIITTOISUUS 

Pakkaukset
Kanisteri (1 litra): laatikossa 12 kappaletta. 

HUOMIO
• Säilytä lasten ulottumattomissa.  
• Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön 
jälkeen. 

LÄMPÖTILAT
Varastointilämpötila: 5 - 30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 
5 - 30 °C.

SISÄLTÄÄ
Saippuaa yli 5%, mutta alle 15%.

MERKINNÄT
Huomiosanat: Varoitus

Vaaralausekkeet:
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvalausekkeet:
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä 
pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. Pese . . . huolellisesti 
käsittelyn jälkeen. Käytä silmien / kasvonsuojain. 
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: huuhdo 
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 
piilolinssit, edical voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu 
lääkäriin.

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: viskoosinen neste
Väri: kellertävä
Haju: tyypillinen liuottimen haju
Tiheys: 1,010 kg/litra
pH: 12.7

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen 
tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat jatkuvat 
tutkimukset sekä laboratoriokokeet. Kuitenkin 
meidän vaikutusvallasta riippumattomien 
tekijöiden vuoksi ehdotetut tiedot vaativat aina ja 
joka tapauksessa, että suoritetaan omakohtaisesti 
tarvittavat kokeet ja tarkastukset. Fila ei ota mitään 
vastuuta tuotteidensa sopimattomasta käytöstä.

Varoitus: 
Suorita aina ensin testi pienellä alalla käsiteltävää 
pintaa, jotta voidaan todeta materiaalin kestävyys ja 
arvioida sopiva odotusaika ennen puhdistusta. Älä 
käytä huokoisille materiaaleille. Älä käytä puulle. Älä 
käytä metakrylaattipinnoille. Metallipinnoilla, tarkasta 
etukäteen niiden soveltuvuus tuotteelle.
Älä käytä seuraaville: huokoisille materiaaleille, 
puulle, metakrylaattipinnoille.  

EDUTMIHIN SE SOPII MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

REV. 00 - 03/05/2017

FILAPHZERO
(laimennettu 10 %)

FILACR10
/

pH 
0,8

FILACLEANER
(laimennettu 10 %)

pH 
7

pH 
12,7


