
 FLORISAL  

KONCENTRIRANI ODSTRANJEVALEC S PROTIPENEČIM UČINKOM 

1. OPIS IZDELKA  

Florisal je čistilo oz. odstranjevalec, ki je posebej primeren za odstranjevanje akrilnih, polimernih in 

voskastih premazov. Kljub temu, da sredstvo ni visoko alkalno ima odlične čistilne in odstranjevalne 

lastnosti. Ob čiščenju s Florisalom v prostoru ne pride do nastanka neprijetnega vonja. Čistilo ima 

prijeten, neagresiven vonj po cvetju. Ker čistilo vsebuje proti penilno sestavino, se ga lahko uporablja 

tudi v kombiniranih čistilnih strojih. 

Čistilo Florisal je biološko razgradljivo in je v skladu z nemškim zakonom o pralnih sredstvih.   

2. UPORABA IN DOZIRANJE  

Za generalno čiščenje zadostuje 100 – 200 ml čistilnega sredstva na vedro vode.  

Pri običajnem generalnem čiščenju ali čiščenju industrijskih površin se Florisal redči v razmerju 1:5 do 

1:10, kar je odvisno od stopnje umazanosti površin.  

Pri čiščenju žarov, se priporoča mešalno razmerje od 1:1 do 1:5. 

V primeru čiščenja linoleja, mešalno razmerje ne sme biti nižje od 1:20.  

Pred čiščenjem na občutljivih površinah, kot npr. na linoleju, je potrebno izvesti preizkus obstojnosti 

barve in materiala na skritem, ne vidnem mestu, da se prepreči nastanek poškodbe ali škode.  
 

3. OPOZORILA  

Pri uporabi čistila Florisal je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe, ki veljajo za odstranjevalce. 

Z odstranjevalcem očiščene talne površine je potrebno temeljito sprati s čisto vodo. To še posebej velja v 

primeru ponovnega nanosa akrilnega premaza po čiščenju, saj so lahko najmanjše količine 

odstranjevalca na podu moteče in preprečijo lep in dober oprijem premaza na površino.  

Pri čiščenju linoleja, lesa, vinasa in različnih stenskih ter talnih premazov je pred uporabo obvezno 

opraviti preizkus obstojnosti materiala oz. površine, da se prepreči nastanek morebitne škode.  

Še posebej pozorni morate biti pri generalnem čiščenju poda, saj postanejo s čistilno raztopino obdelane 

površine zelo drsne in spolzke.  
 

4. PODATKI  

ČAS SKLADIŠČENJE:  36 mesecev 

VSEBNOST NEVARNIH SNOVI: Ne vsebuje nevarnih snovi  

OPOZORILA ZA PREVOZ: Ni nevarno ob prevozu  

ZAŠČITITI PRED ZMRZALJO  

IZDELANO V NEMČIJI  

PH vrednost: 8 – 10 

 



Čistilo je primerno za:  

- Mokro brisanje  

- Mokro strojno čiščenje  

- Generalno čiščenje z enokolutnim strojem 

- Za razprševanje čistila na površino z razpršilko  

- Čiščenje s kombiniranim čistilnim strojem  

- Čiščenje pod visokim pritiskom  

  


