
Genvägen till alla lösningar
FILA Easy Guide

Rengöring och underhåll av stengods, 

klinker och natursten

Alla produkter till 
hands!



FILA-SYSTEMET: 
EN PERFEKT LÖSNING FÖR ATT SKYDDA OLIKA MATERIAL

Rekommenderat av de största golv- och väggplattetillverkarna. 
Fila-sortimentet är mer än enkla produkter.  Skapar en komplett 
behandling, steg för steg, som lägger till värde till materialens naturliga 
egenskaper. Fila-systemet garanterar effektiva resultat under lång tid, 
från rengöringen efter läggningen till underhållet.

4 ENKLA STEG:

RENGÖRING EFTER LÄGGNING - Mycket viktig för att avlägsna 
cementrester och för att underlätta skydds- och underhållsfaserna.

SKYDD - Förhindrar absorption av vatten- och oljehaltiga fläckar. 

FINISH - Skyddar materialet från slitage samtidigt som en annorlunda 
estetisk effekt erhålls. 

UNDERHÅLL - Enkel applicering som stärker skyddet och tar bort 
ytsmuts.

LES MEILLEURS 
FABRICANTS 
RECOMMANDENT FILA.

®

®

®

®

®

®
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RENGÖRINGSMEDEL

Förpackningar: 
Enlitersburkar:  
Kartonger med 12 stycken. 
Femlitersburkar:  
Kartonger med 4 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter): 
Underhåll 1:200 1500 m² 
Första tvätt sten 1:30 50 m²

TILL VAD?
• Rengör skonsamt alla golv- och väggplattor.
• Skonsam mot förbehandlade och känsliga ytor.
• Produkten är oumbärlig för rengöring efter läggning av natursten med 

polerad yta som är känslig för starka rengöringsmedel.

FÖRDELAR
• Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
• Rengör utan att skada.
• Vid en hög utspädning (1:200) är ingen sköljning nödvändig eftersom 

inga fläckar blir kvar.
• Mycket koncentrerad, kan användas med olika utspädningar.
• Idealisk för behandling av alla vaxade ytor.
• Produkten kan användas i städmaskin med en hög utspädning (1:200).
• Idealisk för laminat.
• Behaglig doft.
• Produkt lämplig för HACCP
• Djurvänlig: lämplig för miljöer där husdjur finns

PROFESSIONELLT 
UNDERHÅLL AV YTOR
Granitkeramik och keramik, cement, trä, marmor, granit och 
natursten, plastlaminat och lvt, linoleum, gummi och pvc, 
terrakotta och klinker

CLEANER PROCLEANER PRO

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com
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RENGÖRINGSMEDEL

Förpackningar: 
Enlitersburkar: Kartonger 
med 12 stycken. Åtgång och utspädning (1 liter): 

upp till 10 m²

TILL VAD?
• Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av ytor från 

rester och fläckar av epoxispackel.
• Idealiskt för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och 

glasmosaik.

FÖRDELAR
• Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
• Tack vare dess viskositet tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från 

ytor.
• Effektiv på besvärliga och ingrodda rester.
• Skonsam mot materialet.
• Enkel att applicera.
• Behaglig mandeldoft.

RENGÖRINGSMEDEL 
FÖR EPOXIRESTER
Granitkeramik, glaserad keramik, glasmosaik, glaserad 
klinker

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

CR10CR10
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RENGÖRINGSMEDEL

Förpackningar: 
Enlitersburkar:  
Kartonger med 12 stycken. 
Femlitersburkar:  
Kartonger med 4 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter): 
Terrakotta 1:5 10-20 m² 
Granitkeramik 1:5-1:10 40-80 m² 
Natursten 1:5-1:10 20-35 m²

TILL VAD?
• Rengöringsmedel för rengöring när allt arbete har avslutats
• Tar bort förhårdnader efter läggning och envis oorganisk smuts.
• Eliminerar saltutslag från terrakotta.
• Tar bort kalkavlagringar från golv- och väggplattor i badrum (duschar).
• Rengör grundligt utegolv.
• Löser förhårdnader och rengör samtidigt eftersom den är rik på ytaktiva 

ämnen, utan att angripa materialet.
• Effektiv mot rester och avlagringar från rost.
• Hjälper till med att ta bort rester av engobe på keramik och granitkeramik

FÖRDELAR
Ny FORMEL eco advanced:
1. Innehåller biologiskt nedbrytbara komponenter upp till 98%.
2. Innovativ formel utan fosfater.
3. Verkar med en långvarig och kontrollerad effekt som förbättrar tvättresultatet.
4. Ny formel som är effektiv på rester från fogmassor med tillsatser.
5. Innehåller EPA-godkända ytaktiva ämnen.

• Buffrad syra, frigör inte skadliga ångor för användaren eller miljön.
• Påverkar inte materialens utseende eller färg.
• Skadar inte profiler och element i aluminium och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).
• Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik och syrafast sten.
• Multifunktionell: Rengör och tar bort förhårdnader beroende på utspädning.
• Lämplig för rengöring i enlighet med UNI 11493: 2016-1.

TVÄTT NÄR ALLT 
ARBETE HAR AVSLUTATS
Granitkeramik, glaserad keramik, syrafast material, 
terrakotta, klinker

DETERDEK PRDETERDEK PROO

ECO
ADVANCED
FORMULA

FÖR EFTER

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com
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RENGÖRINGSMEDEL

Förpackningar: 
750 ml flaska med 
sprayanordning:  
Kartong med 12 stycken.

Ungefärlig åtgång för 750 ml: 
Storformatiga plattor: 
upp till 350 linjärmeter 
Mosaik upp till 15 m²

TILL VAD?
• Eliminerar rester av epoxispackel
• Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
• Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa 

inte har avlägsnats.

FÖRDELAR
• Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
• RAPID DRY-TEKNIK: snabbverkande, ska användas i samband med 

läggningen.
• Trögflytande konsistens, idealisk för rengöring av väggar
• Skonsam mot material och fogar.
• Säker för användaren och miljön.
• Produkten är dryg.
• Skadar inte profiler i aluminium och stål.
• Skummar inte
• Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.

OMEDELBAR RENGÖRARE 
FÖR NYLAGT EPOXISPACKEL
Granitkeramik, glaserad keramik, glasmosaik, glaserad 
klinker

EPOXY PROEPOXY PRO

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com
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RENGÖRINGSMEDEL

Förpackningar: 
750 ml flaska med 
sprayanordning: Kartong 
med 12 stycken.

Ungefärlig åtgång för 750 ml: 
Storformatiga plattor: 
upp till 350 linjärmeter 
Mosaik upp till 15 m²

TILL VAD?
• Tar bort rester av nylagd fogmassa, även på behandlad fogmassa.
• Idealisk för rengöring av baksidan på stora plattor före läggningen.
• Idealisk för rengöring av fogningsverktyg efter användning.
• Förhindrar att det bildas matta fläckar som orsakas av att rester av fogmassa 

inte har avlägsnats.

FÖRDELAR
• Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
• RAPID DRY-TEKNIK: snabbverkande, ska användas i samband med 

läggningen.
• Skummar inte och behöver inte sköljas av.
• Säker för användaren och miljön.
• Skonsam mot material och fogar.
• Produkten är dryg.
• Skadar inte profiler i aluminium och stål.
• Avger inte skadliga ångor.
• Kan användas inomhus och utomhus, på golv och väggar.
• Patenterad produkt: appliceringssystem med effektivt och certifierat slutresultat.

OMEDELBAR RENGÖRARE 
FÖR NYLAGD FOGMASSA
Granitkeramik, keramik, glasmosaik, klinker

INSTANT REMINSTANT REMOVEROVER

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com
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RENGÖRINGSMEDEL

Förpackningar: 
Enlitersburkar: Kartonger 
med 12 stycken. 
Femlitersburkar: Kartonger 
med 4 stycken.

Åtgång och utspädning (1 liter): 
Underhåll 1:20 200 m² 
Borttagning av vax 1:5 20 m² 
Första tvätt sten 1:5 30 m²

TILL VAD?
• Utspädd produkt rengör och avfettar mycket smutsiga golv av granitkeramik, 

keramik, natursten, terrakotta och cement.
• Ren produkt tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
• Utmärkt för en grundrengöring av icke syrafast sten.
• Idealisk för en grundrengöring av cement.
• Tar bort vattenbaserade, metalliserade och ompolerbara vaxtyper.
• Tar bort förbehandlingsrester från polerat granitkeramik.

FÖRDELAR
• Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
• En produkt och tre funktioner: För rengöring och borttagning av fläckar och vax.
• Den enda produkten som tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
• Rengör utan att skada.
• Mycket enkel att använda.

PROFESSIONELL RENGÖRING 
OCH AVFETTNING
Granitkeramik, sten och icke polerat agglomerat, glaserad 
keramik, cement, linoleum och pvc, terrakotta, klinker

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

PS87 PROPS87 PRO

FÖR EFTER
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RENGÖRINGSMEDEL

Förpackningar: 
250 ml burkar:  
Kartonger med 12 stycken.

TILL VAD?
• Tar bort rester av silikon, lim, tejp, gamla etiketter och polyuretanskum.
• Även effektiv för att ta bort rester från stearinljus, harts och feta eller olja ytliga 

fläckar.
• Med hjälp av spateln som ingår i förpackningen blir borttagningen av rester enkel 

och snabb.
• Användbar även vid borttagning av fläckar av tjära och bitumen.

FÖRDELAR
• Kan även användas på marmor, sten, fogar och andra absorberande material för 

att ta bort ytliga rester.
• Trögflytande: Verkar direkt på resterna som ska tas bort, maximerar produktens 

effektivitet och undviker spill.
• Snabbverkande: Smälter härdad silikon på endast 20 minuter efter appliceringen
• Har en behaglig citrusdoft.

SILIKONBORTTAGARE
Granitkeramik, keramik, marmor, glas, metall

ZEROSILZEROSIL

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com
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Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

Förpackningar: 
Enlitersburkar:  
Kartonger med 6 
stycken. 

En liter produkt räcker till: 
Sten 10/30 m² 
Terrakotta rustik “imprunetino”, polerad 
15/20 m² 
Terrakotta handgjord upp till 10 m²

TILL VAD?
• Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och 

vattenbaserade fläckar.
• Skyddande bas före vaxning av invändiga ytor med rustik eller grov yta.
• Idealisk för behandling av granulatsten och cement.
• Naturligt skydd som transpirerar.

FÖRDELAR
• Påverkar inte det ursprungliga utseendet eller färgen.
• Skapar ingen ytfilm.
• Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
• Utmärkt på rustik terrakotta och antikbehandlad marmor.
• Idealisk för användning i närheten av kök, grillar och uppfarter där bilar parkeras.
• Idealisk för ytor inomhus och utomhus.
• De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
• Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

EXTREMT VATTEN- OCH 
OLJEAVSTÖTANDE SKYDD
Natursten och agglomerat, marmor och granit, cement, tufo, 
wpc, terrakotta, klinker

FOB XTREMEFOB XTREME

SKYDD
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Förpackningar: 
Enlitersburkar:  
Kartonger med 12 stycken. 
Femlitersburkar:  
Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till: 
Terrakotta, tegel, klinker, sten, puts 
10/20 m² 
Cement 8-10 m²

TILL VAD?
• Naturligt vattenavvisande.
• Impregnerar materialet på djupet och bibehåller dess andningsförmåga.
• Förhindrar tillväxt av alger, lava och mögel.
• Skyddar mot nedbrytning orsakad av atmosfäriska ämnen.

FÖRDELAR
• Antitillväxteffekt certifierad av test utförda enligt metoden UNI EN ISO 846:1999.
• Idealisk för att skydda väggar utomhus.
• UV-beständig
• Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
• Motverkar saltutslag.
• Kan appliceras på ytor med restfuktighet vilket förkortar arbetstiderna betydligt.
• Behandlingen behåller materialets andningsförmåga med över 90 %.
• Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

VATTENAVSTÖTANDE SKYDD, 
MILJÖVÄNLIG
Sten och icke polerat agglomerat, cement, terrakotta, 
exponerat tegel, klinker, puts, tufo

HYDROREP ECHYDROREP ECOO

SKYDD

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

FÖR EFTER

WATER-BASED
TECHNOLOGY
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Förpackningar: 
375 ml: Kartonger med 12 stycken. 
Enlitersburkar:  
Kartonger med 6 stycken. 
Femlitersburkar:  
Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till: 
Polerad granitkeramik 30-50 m² 
Polerad marmor/granit och agglomerat 
20-30 m² 
Slipad matt sten 10-20 m²

TILL VAD?
• Skyddande, vatten- och oljeavstötande med naturlig effekt.
• Det är det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor 

och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
• Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
• Vattentätar, skyddar och underlättar rengöring.
• Det är även optimal för fogar, Craquelé-keramik, granulat, marmor-harts och gravstenar.
• Produkten är även lämplig för behandling av cementplattor och rekonstruerad sten.
• Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack vare 

produktens ytskyddande egenskaper.
• Vatten- och oljeavstötande: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade 

fläckar.

FÖRDELAR
• Bidrar till LEED-poäng
• Fri från kolvätelösningsmedel: ekologisk behandling
• Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför 

appliceras endast 24-48 timmar efter den första rengöringen. På detta sätt kan 
behandlingen genomföras snabbare.

• Det räcker att applicera produkten i ett lager. Gnugga in produkten i ytan tills all 
produkt har absorberats.

• Ingen film skapas och produkten gulnar inte
• Idealisk för att skydda bord, köksbänkar och badrumsmöbler
• Redan efter 2 timmar* kan du beträda golvet
• De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
• Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning
• *Appliceringsförhållanden:

temperatur = 20 °C
fukt < eller = 60 %
Appliceringen ska utföras enligt anvisningarna på etiketten.

EXTREMT VATTEN- OCH 
OLJEAVSTÖTANDE SKYDD, 
MILJÖVÄNLIGT
Polerad granitkeramik, marmor och granit, natursten och 
agglomerat, cement

MP90 ECO XTMP90 ECO XTREMEREME

SKYDD

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

FÖR EFTER
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Förpackningar: 
Enlitersburkar:  
Kartonger med 12 stycken.

En liter produkt räcker till: 
Terrakotta rustik “imprunetino”, polerad 
15-20 m² 
Terrakotta handgjord, spansk, ihåliga 
tegelplattor, tegel 7-10 m² 
Sten 10-20 m²

TILL VAD?
• Vattentätande i vattenbas och effektiv mot rester från plattsättning. Underlättar 

fogarbetet och efterföljande rengöring utan att förändra utseendet på 
materialen.

• Idealiskt för absorberande material såsom terrakotta, natursten, granitkeramik, 
rekonstruerad sten och agglomerat.

FÖRDELAR
• Skyddar mot vattenbaserade släppmedel.
• Påverkar inte fogmassans vidhäftningsförmåga mot materialet.
• Underlättar rengöringen efter plattsättningen.
• Minskar torktiderna så att efterföljande behandling kan påbörjas tidigare.
• Ändrar inte materialets utseende.
• Inga negativa effekter.
• Enkel att applicera.
• Efter appliceringen kan skyddsbehandlingen genomföras
• Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: klassificerad EC1Plus
• Bidrar till att erhålla LEED-poäng
• Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

SKYDDANDE MEDEL FÖR 
FOGFÖRBEREDELSE
Sten och icke polerat agglomerat, terrakotta, klinker

PRW200PRW200

SKYDD

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

WATER-BASED
TECHNOLOGY
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Förpackningar:  
Enlitersburkar:  
Kartonger med 6 stycken. 
Femlitersburkar:  
Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till: 
Polerad sten 30-50 m² 
Opolerad sten 15-25 m²

TILL VAD?
• Skyddande med uppfräschande effekt.
• Skyddar och förstärker den ursprungliga färgen på polerad, slipad, opolerad och 

antikbehandlad natursten.
• Tränger djupt ned i materialet, vilket minskar absorptionen av smuts.

FÖRDELAR
• Ger en färgton på alla ytbehandlingar.
• Produkt med mycket låga VOC-utsläpp, vilket bidrar till att erhålla LEED-poäng 

enligt amerikanskt och italienskt protokoll.
• Vattenbaserad: Ekologisk behandling
• Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför 

appliceras endast några dagar efter den första rengöringen. På detta sätt kan 
behandlingen genomföras snabbare.

• Fräschar upp även fogarna, skapar ingen ytfilm och är UV-beständig
• Skapar ingen film.
• De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
• Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

SKYDDANDE 
UPPFRÄSCHANDE
Natursten, marmor, granit

STONEPLUS ESTONEPLUS ECOCO

SKYDD

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

WATER-BASED
TECHNOLOGY

FÖR EFTER
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Förpackningar: 
Enlitersburkar:  
Kartonger med 12 stycken. 
Femlitersburkar:  
Kartonger med 4 stycken.

En liter produkt räcker till: 
Terrakotta (rustik “imprunetino”, 
polerad) 15-20 m² 
Cement, terrakotta (handgjord, ihåliga 
tegelplattor, tegel, spansk) 7-10 m² 
Sten 10-20 m²

TILL VAD?
• Impregnerar och skyddar absorberande material såsom obehandlad natursten, 

terrakotta och cement mot oljig smuts.
• Skyddar mot fläckar: Förhindrar absorbering av vanliga olje- och vattenbaserade 

fläckar.
• Lämplig på golv både inomhus och utomhus.
• På golv inomhus som grund som en skyddande bas före vaxningen.
• Produkten har anti-graffitiegenskaper: Borttagning av graffiti underlättas tack 

vare produktens ytskyddande egenskaper.

FÖRDELAR
• Naturlig effekt: Ändrar inte ytans originalutseende.
• Vattenbaserad produkt som inte innehåller kolvätelösningsmedel: Mer miljövänlig 

behandling och betydligt kortare arbetstider eftersom produkten kan appliceras 
på ytor med restfuktighet.

• Skapar ingen ytfilm.
• Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
• Utmärkt även på ytor av cement.
• De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.
• Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: klassificerad EC1Plus
• Bidrar till att erhålla LEED-poäng
• Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

SMUTSAVSTÖTANDE MEDEL 
FÖR OPOLERADE YTOR
Sten och icke polerat agglomerat, terrakotta, klinker, cement

W68W68

SKYDD

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

FÖR EFTER

WATER-BASED
TECHNOLOGY
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Förpackningar: 
Enlitersburkar:  
Kartonger med 12 stycken. En liter produkt räcker till: 

Icke polerad sten och agglomerat 10/20 m² 
Terrakotta 7/20 m²

TILL VAD?
• Skyddar mot fläckar och smuts och ger en våteffekt. För ytor av icke polerad 

natursten, icke polerat agglomerat och terrakotta.
• Förhindrar absorbering av fläckar och underlättar borttagning av smuts.
• Produkten är särskilt lämplig för applicering utomhus, men även inomhus.
• Förhindrar ansamling av damm på ytan.

FÖRDELAR
• Ekologisk behandling: vattenbaserad.
• Hög beständig mot hög trafik.
• Väderbeständig
• Flagnar eller gulnar inte.
• Underlättar efterföljande underhåll.
• Påverkar inte terrakottans frostbeständighet (UNI EN ISO 10545-12).
• Bidrar till att erhålla LEED-poäng
• Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning
• Växtbaserad produkt: produkten har utvecklats med råmaterial av organiskt 

ursprung och förnybara resurser

STÄRKANDE SKYDDSMEDEL 
MED VÅTEFFEKT
Icke polerad natursten, icke polerat agglomerat, terrakotta, 
tufo

WET ECOWET ECO

SKYDD

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

WATER-BASED
TECHNOLOGY
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FINISH

Förpackningar: 
Enlitersburkar:  
Kartonger med 12 stycken. En liter produkt räcker till: 

Terrakotta 30 m² 
Sten 30-40 m²

TILL VAD?
• Idealisk för behandling och underhåll.
• Skyddar opolerad natursten (kalksten, skiffer o.s.v.), röd granitkeramik, icke 

glaserad klinker och olika typer av terrakotta.
• Rekommenderad för behandling av golv av: Slate (skiffer), rekonstruerad sten 

och cementplattor.
• Idealisk för underhåll av marmor och natursten med borstad yta.

FÖRDELAR
• Tre funktioner i en: Skyddar, bibehåller och ger en utmärkt ytbehandling åt 

golven.
• Ny originell matt effekt.
• Idealisk för finare golv: Framhäver ytornas skönhet.
• Dryg och enkel att applicera.
• Skapar inget skikt vid underhåll.

SKYDDANDE VAX 
MED MATT EFFEKT
Terrakotta, klinker, sten och icke polerat agglomerat, 
cement, cementine

SATINSATIN

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

F O R M U L
A

ADVANCED

ADVANCED
F O R M U L

A

ADVANCED
F O R M U L

A
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RENGÖRINGSMEDEL

Förpackningar: 
750 ml flaskor med 
sprayanordning:  
Kartong med 6 stycken.

TILL VAD?
• Rengör grundligt alla ytor i badrummet.
• Tar bort kalk.
• Gör allt skinande blankt.

FÖRDELAR
• Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
• Från toalettartiklar till golv. En produkt för hela badrummet.
• Enkel att använda: Spruta och rengör direkt.
• Idealisk för mosaik.
• Kan användas på badkar av metakrylat.
• Skadar inte det rostfria stålet på kranar.
• Rengör och sanerar.

RENGÖRINGSMEDE  
FÖR BADRUM
Granitkeramik, keramik, mosaik, glas, rostfritt stål

DEEPCLEANDEEPCLEAN

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com
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FörpackningarFörpackningar: : 
750 ml flaskor med 750 ml flaskor med 
sprayanordning:  sprayanordning:  
Kartong med 6 stycken.Kartong med 6 stycken.

TILL VAD?
• Rengör och skyddar glasytor samt gör dem vattenavstötande. Vattnet rinner av 

utan att lämna några kalkfläckar.
• Idealiskt för duschkabiner.

FÖRDELAR
• Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
• Lätt att applicera, kräver ingen sköljning eftersom den inte lämnar fläckar. 

Miljövänlig.
• Kan även användas vid den vanliga rengöringen av blandare, rostfria element 

och plexiglas.
• Den syrafria formeln lämpar sig även för användning på syrakänsliga material 

eller i närheten av sådana.
• Vid regelbunden användning är det inte nödvändigt att använda en annan 

avkalkningsprodukt.

VATTENAVVISANDE SKYDD
Duschkabin, glas, glasmosaik, glaserad keramik, speglar

NODROPSNODROPS

RENGÖRINGSMEDEL

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

FÖR EFTER
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RENGÖRINGSMEDEL

Förpackningar: 
750 ml flaskor med 
sprayanordning:  
Kartong med 6 stycken. 750 Ml produkt räcker till: 

upp till 850 linjär meter 

TILL VAD?
• Rengör grundligt golvfogar eller keramikbeklädnader: Enkelbrända plattor, 

dubbelbrända plattor och granitkeramik, med undantag för absorberande typer 
som har behandlats med vax.

FÖRDELAR
• Innehåller biologiskt nedbrytbara ingredienser
• Enkel att använda med praktisk förpackning med ergonomiskt handtag och 

sprayanordning.
• Skadar eller påverkar inte plattan.
• Innehåller ingen syra eller natriumhypoklorit.

SPECIFIK RENGÖRING 
FÖR FOGAR
Alla typer av fogar

FUGANETFUGANET

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

FÖR EFTER
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Förpackningar: 
750 ml flaskor med 
sprayanordning: Kartong 
med 6 stycken. 750 Ml produkt räcker till: 

upp till 850 linjär meter 

TILL VAD?
• Skyddar och rengör cementfogar
• Underlättar borttagning av smuts och daglig rengöring
• Förhindrar absorbering av vatten och fläckar på ytan

FÖRDELAR
• Ekologisk produkt: vattenbaserad
• Klar att använda och enkel att applicera
• Produkten kan appliceras i sprutform
• VOC-fri: miljövänlig behandling klassificerad EC1PLUS
• Förändrar inte originalfärgen på fogar
• Luktfri
• Vattenbaserad teknik: Minskar behandlingstiderna betydligt
• Kan även appliceras på ytor med kvarvarande fukt
• Produkten är klassificerad A+ enligt fransk VOC-förordning

FOGSKYDDSMEDEL
Alla typer av fogar

Läs anvisningan för du applicerar produktet, ifrån label eller ifrån datablatt, som kan 
downloades ifrån filasolutions.com

FUGAPROOFFUGAPROOF

SKYDD

FÖR EFTER

Wasserbasiert
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DETERDEK PRO*
utspädd: 1:5

åtgång: 20 m2

Observera! Använd endast 
på syrabeständig sten

FOB XTREME
outspädd

åtgång: 20 m2

SATIN
outspädd
åtgång: 30-40 m2

MP90 ECO XTREME
outspädd

åtgång: 10-20 m2

STONEPLUS ECO
outspädd

åtgång: 20 m2

WET ECO
outspädd eller 

utspädd 1:1
åtgång: 10-20 m2
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DETERDEK PRO*
utspädd: 1:5

åtgång: 20 m2

Observera! Använd endast 
på syrabeständig sten

HYDROREP ECO
outspädd

åtgång: 20 m2

MP90 ECO XTREME
outspädd

åtgång: 10-20 m2

FOB XTREME
outspädd

åtgång: 20 m2

STONEPLUS ECO
outspädd

åtgång: 20 m2

WET ECO
outspädd eller 

utspädd 1:1
åtgång: 10-20 m2

* För rengöring efter läggning av skiffer rekommenderas att först 
kontrollera på en liten yta att materialet tål syrarengöring med 
DETERDEK PRO. Alternativt kan rengöringsmedel CLEANER PRO 
användas, utspädd 1:30. För behandling av skiffer inomhus är skyddsfasen 
valfri. Efter den första rengöringen, kan två lager av önskad ytbehandling/
vax appliceras på torr och ren yta.

BEHANDLINGAR
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BEHANDLINGAR
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CLEANER PRO
utspädd: 1:30
åtgång: 50 m2

W68
outspädd

åtgång: 10 m2

FILASATIN
outspädd
åtgång: 
30-40 m2

FOB XTREME
outspädd

åtgång: 10 m2

WET ECO
outspädd eller 

utspädd 1:1
åtgång: 10-20 m2
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CLEANER PRO
utspädd: 1:30
åtgång: 50 m2

W68
outspädd

åtgång: 10 m2

FOB XTREME
outspädd

åtgång: 10 m2

HYDROREP ECO
outspädd

åtgång: 10 m2

WET ECO
outspädd eller 

utspädd 1:1
åtgång: 10-20 m2
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CLEANER PRO
utspädd: 1:30
åtgång: 50 m2

MP90 ECO XTREME
outspädd

åtgång: 30 m2

STONEPLUS ECO
outspädd

åtgång: 30 m2

24
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PROBLEM
GRANITKERAMIK 

OCH KERAMIK
NATURSTEN TERRAKOTTA

Fettfläckar 
(olja eller fett) PS87 PRO -- --

Färgfläckar 
(kaffe, vin, 

läsk, hårfärg-
ningsmedel, 
bläck, niko-

tin)

PS87 PRO 
eller 
SR95

PS87 PRO
eller
SR95

PS87 PRO
eller
SR95

Färg, graffiti PS87 PRO PS87 PRO PS87 PRO

Rost, sulfat 
och metall-

fläckar

DETERDEK 
PRO*
eller 

NO RUST

DETERDEK 
PRO*
eller 

NO RUST

DETERDEK 
PRO*
eller 

NO RUST

Rester av silikon, 
lim, tejp, gamla 
etiketter och 

polyuretanskum.

ZERO SIL ZERO SIL ZERO SIL

Cement, 
salpeter, kalk

DETERDEK 
PRO*

DETERDEK 
PRO*

DETERDEK 
PRO 

Lim, tuggum-
mi, tejprester, 

kåda
PS87 PRO PS87 PRO PS87 PRO

Om fläckborttagning utförs på vaxbehandlad terrakotta eller na-
tursten, bör vaxbehandlingen upprepas efter fläckborttagningen.

* Använd inte DETERDEK PRO på polerad marmor eller på 
syrakänsliga material (t.ex. svart skiffer). För tegelstenar av 
keramik rekommenderas att göra ett test för att kontrollera 
att de tål produkten.
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