
 
 

   PIELIETOJUMS  
• Atšķaidīts, tas attīra un noņem taukus no netīrām porcelāna flīžu, 

keramikas, dabīgā akmens, terakotas un betona grīdām. 

• Neatšķaidot, tas noņem noturīgus traipus no porcelāna grīdas flīzēm. 

• Lieliski piemērots dabīgā akmens materiāliem, kas ir jutīgi pret 
skābēm. 

• Ideāli piemērots betona virsmu tīrīšanai. 

• Ūdens bāzes, metālisko un atkārtoti pulējamo vasku noņemšanas 
līdzeklis. 

• Notīra pirmapstrādes atlikumus no pulētām porcelāna flīzēm. 

 
 
 
 
 
 

   PRIEKSROCĪBAS  
• Bioloģiski noārdās. 

• Trīs vienā produkts: tīrīšanas līdzeklis, traipu un vaska noņemšanas 
līdzeklis. 

• Vienīgais sastāvs, kas notīra noturīgus traipus no porcelāna flīzēm. 

• Tas attīra, nebojājot virsmu. 

• Īpaši viegli lietojams. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   DARBA APRAKSTS  
Atšķaidīšana: Pēc pielietojuma 

Visu virsmu tīrīšanai un attaukošanai. Atšķaidīt ar ūdeni (1:10 -

1:20) un uzklāt uz virsmas. Ļaut iedarboties 4-5 minūtes pirms 

tīrīšanas ar viena diska grīdas tīrīšanas iekārtu vai suku. Izmantot 

drānu vai vakuuma sūcēju šķidruma savākšanai, lai savāktu 

atlikumus, un pēc tam rūpīgi noskalot. 

Spēcīgākai tīrīšanai atšķaidīt 1:5. Lai noņemtu traipus no 

porcelāna flīzēm: Neatšķaidītu uzliet uz traipa un visas flīzes. Atstāt 

iedarboties līdz pilnīgai izžūšanai, pēc tam nomazgāt un noskalot 

virsmu. 

Lai noņemtu vasku: Atšķaidīt 1:5, uzklāt uz virsmas un ļaut 

iedarboties 10 minūtes. Tīrīt, izmantojot birsti vai viena diska grīdas 

mazgāšanas iekārtu. Izmantot drānu vai vakuuma sūcēju šķidruma 

savākšanai, lai savāktu atlikumus, un pēc tam rūpīgi noskalot. 

 
 

 
Uzmanību: 
1. Nelietot uz jauna marmora vai pulēta akmens. 
2. Neizmantot uz koka. 
3. Nelietot uz metakrilāta virsmām. 
4. Linolejs: iepriekš veikt testu nelielā laukumā, lai pārbaudītu krāsas noturību. 
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Profesionāls attaukošanas 

sastāvs 

Porcelāna flīzes, neslīpēts akmens un 

aglomerāti, glazētas keramikas flīzes, 

betons, linolejs un PVC, terakota, māla 

flīzes 

 
 

APTUVENAIS PATĒRIŅŠ UN 
ATŠĶAIDĪŠANA 

(1 litri): 
Uzturēšana 1:20 

Vaska noņemšana 

1:5  

200 
m² 
 

20 
m² 

 

PATĒRIŅŠ 

"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un 

aprēķināts vienai kārtai" 

 
Iepakojums: 
1 litra kannas, 12 gab. vienā kastē 

5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē 

UZMANĪBU 
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē . 

 
TEMPERATŪRAS 
Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C 
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 5° līdz 30°C. 

 
Koncentrēts mazgāšanas līdzeklis, kas efektīvi notīra noslāņojušos 
taukus: 

FILA pētniecības laboratorijām izstrādāta unikāla un novatoriska 

formula, kas apvieno profesionālas attaukošanas tehnoloģijas, 

neizmantojot kaustisko sodu vai amonjaku. 
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(1 litrs): 
 
Uzturēšana:   1:20     200 m² 
Vaska noņemšana:  1:5  20 m² 
Sākotnējā akmens  
Mazgāšana:   1:5 30 m² 
 
 


