Instrukcja czyszczenia, konserwacji i pielęgnacji podłóg
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[tekst w stopce na każdej stronie:] Instrukcja użytkowania zalecanego dla tych
produktów jest wynikiem szczegółowych badań laboratoryjnych. Istnieją jednak
pewne czynniki, na które nie mamy wpływu: stan powierzchni przed konserwacją,
cechy/wykończenie szczególnie rzadkiego lub nieokreślonego materiału, warunki
środowiskowe, a także umiejętności użytkownika. W związku z tym zalecamy
wykonanie wstępnego testu na miejscu przed przystąpieniem do właściwych
czynności. Fila zawsze gwarantuje odpowiednią jakość swoich produktów.
Jednocześnie nie przyjmujemy odpowiedzialności za ich niewłaściwe użycie.
WPROWADZENIE
CEL NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
Celem niniejszej instrukcji jest wyjaśnienie metod stosowania produktów FILA
i narzędzi niezbędnych do najlepszej regularnej standardowej pielęgnacji, jak
również pielęgnacji dodatkowej (cotygodniowej lub comiesięcznej – w zależności od
potrzeb). Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do wszystkich powierzchni
wykonanych z kamionki porcelanowej, których wygląd chcesz zachować na dłużej.
1. MYCIE PO POŁOŻENIU
Umycie powierzchni po jej położeniu jest kluczowym etapem dla dowolnej
późniejszej konserwacji i pielęgnacji. Mycie kwasem po położeniu powierzchni usuwa
pozostałości i zabrudzenia budowlane, takie jak: zaprawa, klej, farba i inne rodzaje
zabrudzeń budowlanych.
Do mycia Fila poleca zastosowanie środka Deterdek, detergentu kwasowego
usuwającego osady, który nie wydziela szkodliwych oparów i nie uszkadza fug.
Usuwa zabrudzenia budowlane: zaprawę, gips, różne rodzaje zaschnięć.
Fila Deterdek łączy usuwanie osadów ze skutecznym czyszczeniem.
Obiekt musi zostać wymyty wraz z zakończeniem robót, kiedy fugi są już całkowicie
suche (co najmniej po 36-48 godzinach), przy ścisłym stosowaniu się do poniższych
instrukcji:
- użyj roztworu Fila Deterdek sporządzonego w proporcji 1:5 (1 litr preparatu
Deterdek na 5 litrów wody, najlepiej gorącej)
- dokładnie zamieć podłogę, następnie równomiernie rozprowadź roztwór preparatu
DETERDEK za pomocą normalnej szczotki, mopa lub korzystając z maszyny
czyszczącej z jedną szczotką, do której zamontowano tarcze z zieloną polerką do
dużych powierzchni
- pozostaw na kilka minut – zależnie od tego, jak brudna jest powierzchnia
- intensywnie wycieraj zieloną gąbką ścierającą lub nylonową szczotką lub w
przypadku dużych powierzchni maszyną czyszczącą z jedną szczotką, do której
zamontowano zieloną tarczę i odkurzacz z filtrem wodnym
- usuń pozostałości szmatką lub odkurzaczem z filtrem wodnym
Wydajność: 1 litr/40 m2 – roztwór 1:5
Aby usunąć pozostałości zaprawy epoksydowej zalecamy użycie specjalnego
detergentu FILA CR10 lub ewentualnie FILA PS/87.

Zanim zastosujesz Fila CR10 odczekaj, aż zastosowana zaprawa jest gotowa i ściśle
stosuj się do poniższych instrukcji:
- nakładaj bezpośrednio na powierzchnię, która wymaga wyczyszczenia, za pomocą
dużego, płaskiego pędzla, dobrze pokrywając wszystkie pozostałości gipsu
- pozostaw na około 30 minut
- wycieraj gąbką ścierającą lub nawet szpachelką, aby usunąć większe zabrudzenia.
Do podłóg można użyć maszyny czyszczącej z jedną szczotką wyposażonej
w odpowiednią tarczę
- dokładnie spłucz
- w przypadku trudniejszych do usunięcia zabrudzeń powtórz cały proces i zostaw
produkt na dłużej, zanim zaczniesz szczotkowanie
2. OCHRONA POWIERZCHNI POLEROWANYCH
Ochrona:
- zapewnia powłokę wodoodporną powierzchni, chroniąc je przed plamami
- zapewnia powłokę wodoodporną fug, chroniąc je przed plamami
- ułatwia codzienną pielęgnację
Najlepszą ochronę zapewnia produkt Fila PD15, plamoodporny impregnat, który
wnika głęboko w strukturę powierzchni, na której jest stosowany. Fila PD15 chroni
podłogę bez tworzenia powłoki powierzchniowej i tym samym nie zmienia koloru
powierzchni, a jego skuteczność utrzymuje się przez wiele lat.
-

-

Zastosuj nierozcieńczony produkt Fila PD15 na idealnie czystą podłogę i co
najmniej 4 godziny po myciu, używając płaskiego pędzla, gąbki lub szmatki,
uważając, aby rozprowadzić produkt równomiernie po całej powierzchni
włącznie z fugami
Podczas rozprowadzania wcieraj dokładnie produkt, tak aby mógł przeniknąć
w głąb, i całkowicie usuń jego pozostałości z powierzchni
Po 10 minutach wszelkie pozostałości Fila PD15 MUSZĄ zostać usunięte
z powierzchni czystą suchą szmatką bawełnianą lub zwykłym ręcznikiem
papierowym

Wydajność: 1 litr/ok. 70 m2
3. CODZIENNA PIELĘGNACJA
Codzienne czyszczenie
FilaCleaner – detergent o odczynie obojętnym do niewielkich zabrudzeń.
Rozcieńczyć w zależności od stopnia zabrudzenia. Rozcieńczony w wysokim stopniu
nie wymaga spłukiwania.
Nie zostawia woskowatej ani silikonowej warstwy na czyszczonej powierzchni,
ponieważ nie zawiera składników tego rodzaju.
Można go również używać z urządzeniami myjącymi i suszącymi.
Wydajność: 1 litr/2000 m2 – roztwór 1:200
Bardziej intensywne zabrudzenia i usuwanie plam
Fila PS/87 – odtłuszczacz i odplamiacz.
Jeden produkt do wielu zastosowań: detergent, odtłuszczacz, zmywacz wosku,
odplamiacz.

Wybierz odpowiedni stopień rozcieńczenia, aby uzyskać pożądany efekt.
-

Roztwór wodny w stosunku 1:10 usuwa intensywne zabrudzenia
Nierozcieńczony i pozostawiony na około 20-40 minut usuwa plamy
i pozostałości zaprawy epoksydowej

Więcej informacji na temat produktów Fila można uzyskać pod adresem
service.fiandre@filasolutions.com, pod numerem telefonu +39 049 9467300 lub na
stronie internetowej www.filasolutions.com
FILA Industria Chimica S.p.A.

