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Melaminski filci so izdelani iz posebnega kompozitnega materiala – 

melaminske pene in imajo maksimalni mehanski čistilni učinek. Material je 

sicer podoben, kot pri poznani »čudežni 

gobici«, ima pa 10 krat večjo obrabno 

odpornost. 

Melaminski filci so zelo učinkoviti pri čiščenju mineralnih tal 

(cementna, naravni kamni, terazzo, granitogrez, ploščice ...) kakor 

tudi pri ostalih sintetičnih tleh.  

Melaminski filci so izredno učinkoviti za čiščenje problematičnih 

tal (granitogrez, sijajni kamni, keramične ploščice) pri katerih 

običajno ostajajo sledi čistil in neodstranjene umazanije. Z 

melaminskim filcem se stari sloji sivin odstranijo, tla imajo 

ponovno osnovni izgled in sijaj. 

 

 

UPORABA IN UČINEK 

- Fantastičen mehanski učinek čiščenja 

- Zmanjšanje stroškov  generalnega 

čiščenje – generalno čiščenje v mnogih 

primerih ni več potrebno ali se izvede 

na daljše časovne intervale 

- Tla se vzdržujejo v enakem stanju, kot, 

da bi bila nova 

- Melaminski filci so ustrezni za uporabo 

z vsemi eno kolutnimi stroji za ribanje, 

kot tudi čistilnimi avtomati. 

- Visoka obrabna odpornost zagotavlja 

cca 10.000 m2 čiščenja umazanih 

površin z enim melaminskim filcem 

- Tla so odlično očiščena z minimalno porabo časa in brez uporabe kemije – v določenih 

primerih se doda minimalna količina čistila 

- Najboljše razmerje med vložkom (delo+material) in rezultatom čiščenja 

- Melaminski filci so uporabni za vse talne površine 

 

 

REVOLUCIONARNO: MELAMINSKI SUPER FILCI 
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PODROČJE UPORABE 

- Odstranijo se sivine in motni ostanki nastali zaradi 

uporabe čistil in zastarele umazanije. 

- Ekološko čiščenje: optimalni učinki brez kemije – 

čiščenje samo z vodo, v določenih primerih se dozira 

minimalna količina čistila 

- Na voljo dimenzije za uporabo z vsemi standardnimi 

čistilnimi stroji, na voljo je poseben filc za ročno 

uporabo za manj dostopna mesta in manjše površine. 

 

 

 

 

Za ogled filma kliknite tukaj ali na spodnjo sliko. 
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