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FILACR10
RENSEMIDDEL TIL EPOXYRESTER

PORCELÆNSFLISER
GLASERET KERAMIK
GLASMOSAIK
GLASEREDE KLINKER

Blandingsforhold: i ufortyndet form 1:1 alt efter 
typen af rester.

Påføring: 
Ryst flasken før brug. 
Fjernelse af lagrede pudsrester (efter at fugemassen 
er færdig med at arbejde): påfør det ufortyndede 
produkt med en flad børste og dæk alle fugerester. 
Lad produktet virke i ca. 30 minutter. Gnid med en grov 
svamp eller en spartel på mere konsistente rester. Til 
anvendelse på gulvet kan der bruges en polermaskine 
med en egnet skive. Skyl grundigt. Ved vanskelige 
rester skal man påføre et nyt lag og lade produktet virke 
længere tid.
Fjernelse af friske rester: vent ca. en time efter 
fugningen. Opløs produktet 1:1 i vand. Påfør produktet 
og gnid det ind med en blød klud uden at presse for 
hårdt. Skyl grundigt. For ikke at ødelægge de friske 
fuger skal man ikke lade produktet virke i mere end 2-3 
minutter.  

 På grund af sin viskositet fjerner det 
pletter og striber af epoxypuds fra 
overfladerne.

 Også effektiv mod konsistente og 
lagrede rester.

 Skånsomt mod materialet.
 Nemt at påføre.
 Behagelig duft af mandel.

 Flydende rengøringsmiddel i gel-form til 
rengøring af overfladerne for rester, pletter 
og striber af epoxypuds.

 Ideelt til ikke-absorberende materialer 
såsom porcelænsfliser, glaseret keramik 
og glasmosaikker.

  

Med en liter produkt:

                         op til 10 m²

Rækkeevnen er vejledende (afhængigt af 
mængden af rester og dets lagringsperiode)

RÆKKEEVNE 

Pakker
Dunke med 1 liter: kasser med 12 stk. 

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.  
• Undgå udledning i miljøet efter brug. 

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en 
temperatur på 5-30 °C.

INDEHOLDER
Sæbe (over 5%, men under 15%.

MÆRKNING
Signalord: Advarsel

Faresætninger:
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da 
beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt 
for børn. Vask . . . grundigt efter brug. Bær øjen / 
ansigts beskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: 
skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: søg 
lægehjælp.

TEKNISKE KARAKTERISTIKA
Udseende: tyktflydende væske
Farve: gullig
Lugt: typisk duft for opløsningsmiddel
Densitet: 1,010 kg/liter
pH: 12,7

Disse oplysninger er resultatet af vores seneste 
tekniske kendskab og understøttes af konstant 
forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog 
faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de 
vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden 
selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller. 
Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug 
af produkterne.

Advarsel: 
Udfør altid en forudgående test på en mindre del af 
overfladen for at teste materialets modstandsdygtighed 
og finde den optimale ventetid for rengøringen. Må 
ikke benyttes på absorberende materialer . Må ikke 
benyttes på træ. Må ikke benyttes på overflader af 
metakrylat. Test på metaloverflader forudgående deres 
modstand over for produktet.
Må ikke bruges på: absorberende materialer, træ, 
flader i metakrylat.  
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