
 
 

   PIELIETOJUMS  
• Maigi attīra visu veidu grīdas un virsmas. 

• Neietekmē apstrādātas un delikātas virsmas. 

• Tas ir teicami piemērots dabīgā akmens grīdas segumu 

mazgāšanai pēc ieklāšanas, īpaši pulēta akmens klājumiem un 

tādiem segumiem, kas ir jutīgi pret spēcīgiem mazgāšanas 

līdzekļiem. 

 
 
 
 
 
 

   PRIEKSROCĪBAS  
• Bioloģiski noārdās. 

• Tas attīra, nebojājot virsmu. 

• Stipri atšķaidītu produktu (1: 200) nav nepieciešams noskalot, jo tas 

neatstāj traipus. 

• Ļoti koncentrēts sastāvs, var izmantot dažādās koncentrācijās. 

• Ideāli piemērots visu vaskoto virsmu kopšanai. 

• To var izmantot mazgāšanas iekārtās - 1: 200. 

• Ideāli piemērots lamināta kopšanai. 

• Patīkams aromāts. 

 
 
 
 
 

 

   DARBA APRAKSTS  
Atšķaidīšana: no 1:30 līdz 1: 200 atkarībā no prasībām. 

 

Uzklāšana: 

Parastā virsmu apkope: CLEANER PRO atšķaida 1: 200 (25 ml 5 litros 

ūdens). Nav nepieciešams skalot. Lai nomazgātu ļoti noturīgus 
netīrumus, mazgāt, izmantojot koncentrētāku šķīdumu. 

Delikātu virsmu mazgāšanai pēc ieklāšanas (marmors, travertīns, 
granīts, pulēti aglomerāti u.c.) ieklāšanas: Atšķaidīt CLEANER PRO 

1:30 un tīrīt grīdu ar viena diska grīdas tīrīšanas iekārtu ar mīkstu uzliku. 
Noņemt atlikumus, izmantojot šķidruma savākšanas vakuuma iekārtu 
vai drānu. Pēc tīrīšanas noskalot. 

Mazgāšanas un žāvēšanas iekārtai: CLEANER PRO atšķaida ar 

1:200. Ieliet šķīdumu tvertnē. 

Ļoti netīru virsmu kopšanai: atšķaidīt CLEANER PRO no 1:30 līdz 

1:50, atkarībā no netīrumu pakāpes. Mazgāt, izmantojot drānu vai lielu 
saru otu. Notīrīt netīrumus un noskalot. 

 

 

Uzmanību: 
nelietot CLEANER PRO uz tekstila grīdām. 
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CLEANER 

PROFESIONĀLS VIRSMU 

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 

Porcelāna un keramiskās flīzes, betons, 
koks, marmors, granīts un dabīgais akmens, 
plastikāta lamināti un LVT, linolejs, gumija 
un PVC, terakota un māla flīzes, lamināta 
grīdas segumi 

 
 

APTUVENAIS PATĒRIŅŠ UN 
ATŠĶAIDĪŠANA 

(1 litri): 
Uzturēšanai 
1:200 

1500 
m² 

Akmens segumu 
kopšanai 1:30 

50 
m² 

PATĒRIŅŠ 

Norādītais patēriņš ir tikai 
orientējošs 

 
Iepakojums: 
1 litra kannas, 12 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. 

 
TEHNOLOĢIJA BEZ SKALOŠANAS, izstrādāta FILA pētniecības 

laboratorijās: CLEANER PRO, var izmantot parastai tīrīšanai un tas 

aizsargā virsmas no necaurredzamiem slāņiem, ko rada skalošanas 

vai mazgāšanas līdzekļi, laika gaitā saglabājot virsmas sākotnējo 

izskatu. 
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APTUVENAIS PATĒRIŅŠ UN 
ATŠĶAIDĪŠANA (1 litrs): 
Uzturēšanai 1:200         1500 m² 
Akmens segumu kopšanai 1:30 
                                            50 m² 
 
Norādītais patēriņš ir tikai orientējošs 


