FUGANET

RENSEMIDDEL FOR FUGER

SEMENTBASERTE
FUGER

HVA BRUKES DET TIL

FORDELENE

For grundig rengjøring av
sementbaserte fuger både på gulv og
vegg. Vil fjerne vannbasert voks fra en
voksbehandlet overflate.

Enkelt å bruke i praktisk flaske med
ergonomisk håndtak og spraydyse.
Angriper ikke flisen.
Inneholder verken syrer eller
natriumhypokloritt.

BRUKSMÅTE
Klart til bruk: Skal ikke fortynnes.
Påføring:
1. Spray produktet på fugen som skal
rengjøres.
2. La det virke ett par minutter.
3. Bruk en slipe-pad eller en skurepad.
4. Skyll skikkelig.
Hvis fugen er veldig skitten, må du først
rengjøre med FilaDeterdek fortynnet i
forholdet 1:10.

Advarsel:
Produktet matter metakrylat. Må brukes
forsiktig i nærheten av badekar i metakrylat.

Pakningsstørrelser

500 ml sprayflasker (trigger):
i kartonger á 12 stk.
ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.
TEMPERATUR
Lagringstemperatur: mellom 5 og 30 °C.
Produktet skal påføres materialet ved en temperatur
på mellom 5 og 30 °C.
INNEHOLDER
Såpe (min. 5 % men maks 15 %).
Andre komponenter: Parfyme, linalool.

MERKING
Advarsler: Fare
Faresetninger:
Gir alvorlige etseskader på hud og
øyne.
Forsiktighetsråd:
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha
produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/
a ns i k ts s k je r m . K on t ak t u mi d de l ba r t e t
GIFTINFORMASJONSSENTER e l l e r l e g e .
Oppbevares innelåst. Innhold/beholder kastes i
samsvar med kommunale bestemmelser.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: Klar væske
Farge: Ravfarget
Lukt: Duft av furunål
Tetthet: 1,008 kg/L
pH: 12,2
Disse informasjonene er et resultat av våre aller nyeste
tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning
og laboratorieundersøkelser. Vær oppmerksom på at
det kan finnes faktorer som vi ikke er i stand til å påvirke.
Derfor må man alltid teste, prøve og kontrollere selv i
hvert tilfelle at våre anbefalinger stemmer.
Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.
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