
TILL VAD

FÖRDELAR

ANVÄNDNING
Utspädning:
Mellan 1:30 och 1:200 beroende på behov.
Applicering: För behandling av alla typer av ytor:
Späd CLEANER PRO 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 CLEANER PRO 1:30 och stryk ut den på golvet med en borste eller en 
golvrengöringsmaskin med en mjuk polerskiva. Samla upp rester med trasor eller 
våtdammsugare. Skölj efteråt.
För torktumlare: Späd CLEANER PRO 1:200. Häll lösningen i behållaren.
För behandling av mycket smutsiga ytor:
Späd CLEANER PRO mellan 1:30 och 1:50 beroende på smutsighetsgrad. Rengör med 
trasa eller borste. Samla upp smutsen och skölj.

• Biologiskt nedbrytbar
• 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.

• 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.

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Släng inte behållaren i miljön efter användning.

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

Varning!:
Använd inte CLEANER PRO på textilgolv eller vaxbehandlat trägolv.
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VEILEDENDE DEKKEVNE 
OG FORTYNNING (1liter)

FØRSTEGANGS VASK AV NATURSTEIN 1:30    50 m2

VEDLIKEHOLD                           1:200 1500 m2

Veiledende dekkevne

PROFESSIONELLT UNDERHÅLL 
AV YTOR

GRANITKERAMIK OCH KERAMIK
CEMENT, TRÄ, MARMOR, GRANIT OCH NATURSTEN
PLASTLAMINAT OCH LVT, LINOLEUM, GUMMI OCH 
PVC, TERRAKOTTA OCH KLINKER

CLEANER PRO, professionellt rengöringsmedel med neutralt pH-värde, 
utvecklat i forskningslaboratorierna FILA.

  CLEANER  CLEANER


