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Rozcieńczenie: 1:5 – 1:10.

Nanieść na podłoże i odczekać parę 
minut.
Czyścić przy pomocy szczotki, gąbki 
lub maszynowo.
Usunąć resztki ręcznie lub za pomocą 
odkurzacza piorącego.
Powierzchnię zmyć obficie czysta wodą.
W razie konieczności operację powtó-
rzyć.

Nie zawiera kwasu solnego (HCl).
Produkt na bazie kwasu fosforowego.
Nie wydziela szkodliwych oparów.
Nie niszczy podłoża.
Nie niszczy aluminium, stali, ozdobnych 
listew wykończeniowych, okapów.
Nie niszczy płytek metalizowanych.
Nie niszczy fug.
Nie niszczy gresu polerowanego.
Silny koncentrat o wysokiej wydajności.

Do czyszczenia po ułożeniu: płytek 
ceramicznych, gresu porcelanowego, 
gresu polerowanego, kamienia natural-
nego niewrażliwego na kwasy, terakoty, 
klinkieru, cegły elewacyjnej, cotto, płytek 
glazurowanych itp.
Do usuwania resztek zapraw cemento-
wych, klejowych i fugowych.
Do usuwania rdzy, wykwitów solnych, 
zabrudzeń pomontażowych i budow-
lanych.
Do wewnątrz i na zewnątrz.
Do ścian  i podłóg.
Wysoka skuteczność dzięki zawartości 
powierzchniowo czynnych składników 
czyszczących.

ŚRODEK NA BAZIE KWASU DO CZYSZCZENIA OKŁADZIN PO UŁOŻENIU 

Deterdek

Opakowanie:
Pojemnik 1 litr: Karton po 12 szt.
Pojemnik 5 litrów: Karton po 4 szt.

Wydajność jednego litra produktu:
Terakota 1:5   20 m2

Gres porcelanowy 1:5  40 m2

Kamień naturalny 1:5-1:10  20/35 m2

ROZCIEŃCZANIE I WYDAJNOŚĆ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Postać: płyn
Woń: ostra o zapachu kwiatów
Gęstość: 1,129 kg/l
pH (roztwór 10 % ): 1,5

Informacje powyższe odzwierciedlają nasz aktualny stan 
wiedzy technicznej i opierają się na bieżących bada-
niach i próbach laboratoryjnych. Jednakże, w związku z 
ewentualnymi czynnikami niezależnymi od nas zalecamy 
przeprowadzenie samodzielnych prób i testów przed 
zastosowaniem preparatu.
Fila nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w razie 
nieprawidłowego stosowania produktów.

OZNACZENIE
Symbol
Krzyż św. Andrzeja.
Informacje o zagrożeniu
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Informacje o bezpieczeństwie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzie-
ci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z 
oczami bezzwłocznie przemyć dużą ilością wody 
i zasięgnąć porady lekarza. Stosować odpowied-
nie rękawice. W razie połknięcia bezzwłocznie 
udać się do lekarza i okazać mu pojemnik i ety-
kietę. 

OSTRZEŻENIA
• Nie stosować preparatu Deterdek na marmurach 
błyszczących lub polerowanych ani na żadnych 
materiałach wrażliwych na kwasy (np. czarny łupek).
• Przed przystąpieniem do czyszczenia płytek cera-
micznych przeprowadzić próbę, aby sprawdzić ich 
odporność na działanie preparatu.

Temperatura przechowywania: od 5° do 30° C.
Produkt należy nakładać na materiał w temperaturze 
od 5° do 30° C.

SKŁAD
Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo czynne 
poniżej 5 %
Inne składniki: substancja zapachowa

IRRITANT

15 minuti

4 ore

24 ore

24 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora 30 minuti

30-45 minuti

30 minuti 20 minuti

1 ora

15 minuti

PŁYTKI CERAMICZNE 
SZKLIWIONE 

KAMIENIE ODPORNE NA 
DZIAŁANIE KWASÓW

GRES 
PORCELANOWY

KLINKIER

TERAKOTA

* Podana wydajność jest orientacyjna i dotyczy 
jednej warstwy

WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANIE APLIKACJA 

Uwaga:
W razie potrzeby powtórzyć operację stosu-
jąc środek o  wyższym stężeniu aż do uzy-
skania pożądanego efektu.


