deterjanlar

perdahlı gres porselen
döşeme sonrası yıkama: kuru zemine koruma:
Fila MP/90
Deterdek
on
dry floor
kalıntıların
giderilmesi

Deterdek
Deterdek zararlı dumanlar çıkarmayan kabuk giderici asittir.
Şantiye kirini (sıva, alçı, kabuk bağlamalar) giderir; etkinliği ve
hassaslığı Bologna Seramik Merkezi tarafından sertifikalandırılmıştır.
1 litrelik bidonlarda ve 5 litrelik bidonlarda.

FilaCleaner
FilaCleaner, yüzeye hiçbir zaman zarar vermeyen çok etkin tesiri
Bologna Seramik Merkezi tarafından sertifikalandırılmış, evrensel
zemin deterjanıdır.
1 litrelik bidonlarda ve 5 litrelik bidonlarda.

kaplama 30 - 40 m2
saf

kaplama 40 m2
sulandırma 1:5

doğal-dokulu gres porselen
döşeme sonrası yıkama: koruma:
Filajet
Deterdek

Fila PS/87
Fila PS/87 çok işlevli bir üründür: sulandırılmasına göre deterjan, yağ sökücü, cila
sökücü, leke sökücü olur.Yüzeye zarar vermeyen etkin temizleyici işlemi Bologna
Seramik Merkezi tarafından sertifikalandırılmıştır.
1 litrelik bidonlarda ve 5 litrelik bidonlarda.

Fuganet
Fuganet, döşeme karoları ve seramik zeminler arasındaki
derzleri temizleyen hızlı deterjandır. Sırlama üzerinde
zararlı etki göstermez.
500 ml.lik pratik sprey.

koruyucular

Fila MP/90
Fila MP/90, lekelere karşı zemini koruyarak ve olağan
ve olağanüstü kir temizliğini daha kolaylaştırarak
derinlemesine içe işleyen koruyucudur.
1 litrelik tenekelerde, 250 ml.lik küçük tenekelerde, 5
litrelik bidonlarda.

FilaJet
Filajet olağan bakımı kolaylaştırarak zemini
aşınmadan ve sulu, yağlı kirden korur.
1 litrelik bidonlarda ve 5 litrelik bidonlarda.

Fugaproof
Fugaproof özellikle dikey duvarlardaki
(banyolar, duşlar…) derzler için
koruyucudur.
500 ml.lik kutularda

Uyarı: belirtilmiş tüm yöntemler araştırmanın, laboratuar kontrolünün ve elli yıldan uzun deneyimin sonucudur.Yine de bu malzemelerden birçoğunun
özellikleri büyük değişkenlik gösterir. Bu doğrultuda operatör her tek müdahale için kişisel olarak kontrolünü gerçekleştirmelidir.
Her halükarda Fila laboratuarları özel problemlerin çözümü için müşterilerin emrindedir ve her durumu incelemek için arşivini kullanıma sunar.

kuru
zemine

Gres
FilaSystem

Korumak,
temizlemek,

kaplama 40 m2
sulandırma 1:5

kaplama 30 - 40 m2
saf

Kaplamalara ilişkin veriler sadece bilgi amacını taşımaktadır ve 1 litre ürüne ilişkindir.
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acil durumları
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Döşeme sonrası yıkama:

Deterdek

giderilmesi imkansız lekeler
Fila PS/87

ka
pla
40 ma:
m2
su
lan
d
1:5 ırma

• Zemini iyice süpürünüz
• 1:5 oranında sulandırılmış Deterdek’i sürünüz
• Birkaç dakika bekleyiniz

parlatılmış tipleri koruma

Kuruyana kadar, birkaç saat
etki göstermesi için bekleyiniz.

Fazlalığı nemli bir
sünger ile gideriniz.

Karo yeniden
mükemmel.

Yeşil tek diskli profesyonel cilalayıcı ve sıvı emici veya fırça ve bez ile müdahalede bulununuz
• Özenli bir şekilde durulayınız

KORUMALI

Fila MP/90

kap
30- lama
40
m2

İşlenmemiş gres porselen: perdahlama yüzeydeki
gözenekleri açar. Kir içe işler.

KORUMASIZ

• Saf Fila MP/90’ ı kuru zemine (yıkamadan en
az 4 saat sonra) tampon, tela, rulo veya bez ile
sürünüz

Saf FilaPS/87’yi leke
üzerine dökünüz.

Fila PS/87 her kahve, şarap,
meşrubat, mürekkep, keçeli kalem,
şampuan izini yok eder
Zemin Fila MP/90 ile
korunmuşsa yüzeye ve finisaja
zarar vermez.
Olası kalmış haleler Fila SR/95 ile
giderilebilir

Dokulu doǧal gres porselen
ve rustik seramik

FilaJet

Zemin kuruduğunda yüzey üzerinde kalan artığı bej tek
diskli profesyonel cilalayıcı, temiz bir bez veya cila makinesi
ile gideriniz • Olası kalıntıları hafifçe Filasolv’a batırılmış
bez ile gideriniz

Fila MP/90 ile işlenmiş gres porselen: FilaMP/90
gözenekleri kapatır. Artık kir nüfuz edemez.

olaǧanüstü müdahaleler

Bakım
FilaCleaner

Fila PS/87

ola
mü ǧanü
dah stü
ale
ler

Yoğun kirler için 1:10 oranında sulandırınız

Saf Filajet’i cila yayıcı veya yün tela ile sürünüz.
Üzerine basmadan önce kurumasını bekleyiniz

Eski Filajet
1:5 oranında sulandırınız
tabakalarını çıkartmak için

Durulamasız FilaCleaner’ı kire göre sulandırınız.
Yüksek sulandırmalarda (1:50 oranından fazla) durulamaya
gerek yoktur. 1:100 oranından fazla sulandırmalarda yer
temizleme makineleri ile de kullanılabilir

Epoksi sıva lekelerini
ve kalıntılarını çıkartmak için

saf

Korunmamış, kir birikir.
Fila PS/87’yi sulandırınız, sürünüz ve durulayınız.

Filajet ile korunmuş, kir
kayar gider.

Olağan bakım, FilaCleaner
sulandırılmış solüsyon ile
gerçekleştirilir. Koruyucu tabaka çok
aşındığında, Fila PS/87 ile çıkartılır ve
sonra yeniden FilaJet uygulanır.

