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Aanbevolen door meer dan

200 INTERNATIONALE FABRIKANTEN
von Boden- und Wandbelägen



De hier beschreven toepassingsmethoden en -procedures voor de aanbevolen producten zijn het resultaat van nauwkeurige laboratoriumonderzoeken. Er 

materiaaleigenschappen of -afwerkingen, de omgevingsomstandigheden en de professionaliteit van de gebruiker. Het is daarom aanbevolen om van tevoren een test op 
het te behandelen oppervlak uit te voeren. Fila staat altijd garant voor de kwaliteit van zijn producten, maar stelt zich niet aansprakelijk voor het onjuiste gebruik ervan.
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HANDBOEK VOOR REINIGEN EN ONDERHOUD VLOER

Aanbevolen door meer dan

200 INTERNATIONALE FABRIKANTEN
von Boden- und Wandbelägen

1. EERSTE REINIGING NA VERWERKING

DOELSTELLING VAN DE HANDLEIDING

Deze handleiding legt de toepassing van Fila-producten en hulpmiddelen uit bij zowel het dagelijks 
onderhoud als bij de wekelijkse en maandelijkse reiniging van de vloer. De aanwijzingen gelden voor alle 
porseleinen tegels om de uitstraling van de tegels te garanderen.

INSTRUCTIES VOOR HANDMATIGE REINIGING

De eerste reiniging na verwerking is in de zin van de Italiaanse Norm UNI 11493:2016
van wezenlijk belang voor alle volgende bewerkingen op de vloer.

VERWIJDEREN VAN CEMENTSLUIER

Na het leggen moet met een zuurhoudend reinigingsmiddel de lijm, cement en voegmaterialen
verwijdert worden van het oppervlak. Tevens alle andere bouwplaatsvervuiling...

AANBEVOLEN
PRODUCT

DETERDEK PRO Reinigingsmiddel met gebufferd zuur (pH: 1,5 (10% oplossing 
in water), dichtheid: 1,12 kg / l) op basis van fosforzuur en niet-ionogene 
oppervlakteactieve stoffen van minder dan 5%; Verwijdert residuen van 
conventionele cementgebonden voegmiddelen en dergelijke met toeslagstoffen. 

aan aluminium en metalen elementen.

RENDEMENT 1 Liter/40 m2 – bij een verdunning van 1:5

Reiniging na het leggen vindt plaats nadat de cementspecie is uitgehard (volgens de instructies van de
fabrikant):

INSTRUCTIES VOOR HET REINIGING MET EEN MACHINE

STAP 1
Vloer goed vegen

1,5 m2

2 m2

1,5 m2

2 m2

STAP 3
De DETERDEK PRO-

oplossing
gelijkmatig verdelen
en steerds enkele m2

behandelen

STAP 4
Met een borstel

bewerken

X
STAP 6

Niet op de vloer lopen
zolang hij nat is

LET OP: Bij zeer hardnekige veruiling de bovenstaande handelswijze herhalen en het product langer laten inwerken.

LET OP: Bij zeer hardnekige veruiling de bovenstaande handelswijze herhalen en het product langer laten inwerken.

STAP 1
Vloer goed vegen

1,5 m2

2 m2

STAP 3
De DETERDEK PRO 

PROoplossing
gelijkmatig

verdelen en steerds
enkele m2 behandelen

STAP 4
Met een

eenschijfsmachine
en geschikte schijf de

vloer behandelen
(wit of groen)

STAP 5
Het restant met een 

waterstofzuiger
verwijderen en de
vloer naspoelen

X
STAP 6

Niet op de vloer lopen
zolang hij nog nat is

STOP

5L

5L

1L

1L

STOP

STAP 5
Verwijder het

residue met een
microvezeldoek

Na het leggen moet met een zuurhoudend reinigingsmiddel de lijm, cement en voegmaterialen

STAP 2
DETERDEK PRO in
verhouding 1:5 met
water verdunnen (1

Liter DETERDEK PRO in
5 Liter Water, liefst

warm)

STAP 2
DETERDEK PRO in
verhouding 1:5 met
water verdunnen (1

Liter DETERDEK PRO in
5 Liter Water, iefst warm)
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VERWIJDEREN VAN EPOXYVOEGEN RESIDUE

Om residuen van epoxyvoegen te verwijderen, raden wij het gebruik van CR10 aan.

AANBEVOLEN
PRODUCT

is een reiniger voor epoxy residue op basis van wateroplosbare
oplosmiddelen met een 15% zeep. Verwijdert resedieuen van
epoxyvoegmiddel zowel op wand als vloer.

VERBRUIK Tot 10 m2 met 1 liter product – onverdunt

Voordat dat men begint met het reinigen met CR10, dient de totale droogtijd van de epoxyvoeg 
in acht genomen te worden (volgens de instructies van de fabrikant).

INSTRUCTIES VOOR HET REINIGEN MET EEN MACHINE

INSTRUCIES VOOR HANDMATIGE REINIGEN

STAP 1
Vloer goed vegen

1,5 m2

2 m2

STAP 2
CR10 op de te

reinigen oppervlaktes
aanbrengen, alle resten
voldoende bedekken

STAP 4
Met een

eenschijfsmachine met
groene schijf schrobben

STAP 3
Het product 30

minuten laten inwerken

STAP 5
Het restant met een

waterstofzuiger
verwijderen en de
vloer naspoelen

X
STAP 6

Vloer niet betreden
zolang hij niet totaal

droog is

STOP

ATTENZIONE: Nel caso di residui più tenaci ripetere l’applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

STAP 1
Vloer goed vegen

STAP 2
CR10 met een

bezem of doek direct
op de te reinigen

plekken aanbrengen

STAP 4
Daarna met een

schuurspons
bewerken

STAP 3
Het product 30

minuten laten inwerken

X
STAP 6

Vloer niet betreden
zolang hij niet totaal

droog is

STOP

inwerken

1,5 m2

2 m2

1,5 m2

2 m2

STAP 5
Verwijder het

residue met een
microvezel doek

R
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2. DAGELIJKS ONDERHOUD

VOOR HET DAGELIJKS ONDERHOUD

AANBEVOLEN
PRODUCT

CLEANERPROneutraal reinigingsconcentraat(pH7,27,2%wateroplossing,
dichtheid: 1,005 kg / l), bevat minder dan 5% anionische oppervlakteactieve
stoffen, minder dan 15% niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, binnen
en buiten, voor verticale en horizontale oppervlakken

VERBRUIK 1 Liter/1.500 m2 – bij een verdunning van 1:200

Het product wordt verdund afhankelijk van de mate van vervuiling. Bij hoge verdunning is geen
vegen vereist. Laat geen wasachtige of siliconenhoudende resten achter, omdat product vrij is van
dergelijke componenten. Verbruik: 1500 m2 met 1 liter - verdunning 1: 200

INSTRUCTIES VOOR HET REINIGEN MET EEN MACHINE

Bij hardnekkige vervuiling en vlekken kan de speciaalreiniger PS87 PRO gebruikt worden. Het
product verdunnen in water 1:10 of 1:20, aansluitend de vloer na naspoelen.

INSTRUCIES VOOR HANDMATIGE REINIGEN

Bij hardnekkig vuil en vlekken kan de speciaalreiniger PS87 PRO worden gebruikt voor het 
verwijderen van vet. Verdun het product in water bij 1:10 tot 1:20 en spoel vervolgens goed na.

Voor meer informatie over de Fila-producten kunt u contact opnemen met 
Tel. +39 049 9467300 o 

X
STAP 3

Vloer niet betreden
zolang hij niet totaal

droog is

STOP

STAP 2
De machine instellen
en de vloer reinigen

5-6 m2

1-2 m2

STAP 1
FILACLENER in

verhouding 1:200
verdunnen ( 25 ml in

2 liter water)

5L
25ml

STAP 1
Vloer goed vegen

X
STAP 5

Nicht auf der
Fläche laufen, solange
sie nicht vollkommen

trocken ist

STOP

STAP 2
CLEANER PRO

verdunnen in een
verhouding van 1:200
(25 ml in 5 litr water)

5L
25ml

1,5 m2

2 m2

STAP 3
Jeweils kleine 
Teilbereiche

(2-3m2) mit einem
Mikrofasertuch mit der
Methode S Movement

reinigen

STAP 4
Nachspülen und das

Mikrofasertuch immer
auswringen bevor die

nächste Fläche gereinigt
wird. Bei sehr schmutzigen

zweimal wiederholen 




