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FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

DETERDEK
SYRARENGÖRINGSMEDEL FÖR BORTTAGNING AV CEMETSLAM/KALKRESTER

 FILAPHZERO 
(utsp. 10%)

DETERDEK
(utsp. 10%)

FILAPS87

pH
0,8

FILACLEANER
(utsp. 10%)

pH
7

pH
1,6

pH
12,7

TERRAKOTTA
KLINKER
GRANITKERAMIK
GLASERAD KERAMIK
SYRAFAST STEN

Utspädning: Mellan 1:5 och 1:10 beroende 
på smutsen som ska tas bort. 1:3 för 
borttagning av fogmassa med tillsatsmedel.

Applicering: 
För rengöring efter kakelsättning eller 
plattläggning: Fukta först ytan med vatten. 
Använd sedan DETERDEK utspädd i 
förhållandet 1:5 eller 1:10 (1 liter produkt i 5 
eller 10 liter vatten). Stryk ut lösningen några 
kvadratmeter i taget, vänta 2-3 minuter och 
bearbeta sedan ytan kraftfullt med en borste 
eller en polermaskin. Ta upp rester med en 
trasa eller en dammsugare och skölj med 
rikligt med vatten. Om rester finns kvar efter 
rengöringen, upprepa behandlingen med en 
mer koncentrerade lösning.
För behandling av utvändiga ytor med 
uppenbara tecken på åldrande (smog, damm 
o.s.v.): Späd 1 liter i 10 liter vatten. Följ sedan 
samma appliceringsprocedur som beskrivs 
ovan.  

 Buffrad syra, frigör inte skadlig rök för 
användaren eller miljön: Ersätter klorvätesyra.

 Påverkar inte materialens utseende eller färg.
 Rengör utan att skada.
 Skonsam mot fogar.
 Skadar inte profiler och element av aluminium 
och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).

 Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik, 
keramik och syrafast sten.

 Multifunktionell: Rengör och tar bort 
förhårdnader beroende på utspädning.

 Även effektiv för att ta bort rester från 
fogmassa.

 Tar  bort  cements lam ef ter 
kakelsättning eller plattläggning samt 
allmänt byggplatssmuts.

 Eliminerar saltutslag från terrakotta.
 Tar bort kalkavlagringar från golv- och 
väggplattor i badrum (duschar).

 Rengör grundligt utegolv.
 Tar bort cementslam och rengör 
samtidigt tack vare den höga 
koncentrationen av ytaktiva ämnen.

 Verksam mot rostfläckar.
 Extra point:  Tar bort fogrester.

Vissa syror kan skada ytor, metaller och fogar. DETERDEK 
rengör utan att skada material.

En liter produkt räcker till:

Terrakotta 1:5              10/20 m2

Granitkeramik 1:5             40 m2

 Natursten 1:5-1:10               20/35 m2

Åtgången är ungefärlig

ÅTGÅNG  

Förpackningar
Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.  
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.   
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.  

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en 
temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER
Icke-joniska ytaktiva ämnen under 5%.
Andra komponenter: Parfym.

MÄRKNING
Observera! Fara
Faroangivelser:
Orsakar allvarliga frätskador på huden 
och allvarliga ögonskador.
Försiktighetsåtgärder:
Ta med produktens förpackning eller etikett 
om du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras 
utom räckhåll för barn. Bär skyddshandskar/
skyddskläder/skydda ögon och ansikte. Kontakta 
genast en  GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
en läkare.
Förvara produkten inlåst. Kassera produkten/
behållare i enlighet med lokala föreskrifter. 
Innehåller: FOSFORSYRA.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Lukt: Skarp blomdoft
Densitet: 1,12 kg/liter
pH: 1,5 (10-procentig lösning i vatten)

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller. 
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess 
produkter.

Observera! 
Använd inte produkten på polerad marmor 
och på några syrakänsliga material. Gör ett 
test på en liten yta för att prova materialets 
effektiva beständighet mot produkten. För 
ytor av aluminium, använda produkten enligt 
användningsinstruktionerna och använd en mjuk 
svamp.
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