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FILAHOBBY
FETTLØSENDE RENSEMIDDEL PÅ SPRAYFLASKE

PLASTLAMINAT
METALL STÅL
GLASSERT KERAMIKK
PLAST OG GLASS

På lite skitne overflater (bilmatter, panser, 
spoiler, lakkerte møbler eller sanitærutstyr): Spray 
FILAHOBBY på en våt klut.

På normalt skitne eller veldig skitne overflater 
(støtfangere, glassdører i peiser, hagemøbler, 
sykler): Sprøyt FILAHOBBY på overflaten. Hold 
flasken i vertikal stilling ved en avstand på ca.20-30 
cm. La det virke, og skyll deretter med en fuktig klut 
eller svamp.   
    
   

 Etterlater en skinnende overflate.
 Hurtig virkning.
 Veldig praktisk takket være spraydysen.
 Inneholder ikke løsemidler som kan 
ødelegge de lakkerte overflatene.

 Behagelig duft.
 Universalmiddel: keramikk, plast, metall, 
lakkert tre og glass.

 Fjerner grundig alle typer skitt og fett.
 Ideelt på kjøkkenet: platetopper, rister, 
grill, osv.

 Perfekt til garasjen: verktøy, bil, 
motorsykler, sykler, osv.

 Rengjør glassplatene i peisen og komfyren.

  

Pakningsstørrelser
500 ml flasker med spraydyse (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 må påføres overflaten ved en temperatur 
mellom 5 og 30 °C.

INNEHOLDER
Anioniske overflatestoffer (maks 5 %), ikke-ioniske 
overflatestoffer (maks 5 %), såpe (maks 5 %), 
fosfater (maks 5%).
Andre komponenter: Parfyme, linalool, limonen, 
coumarin.
 
 
 

MERKING
Det kreves ingen merking eller risiko- eller 
sikkerhetssetninger ettersom produktet ikke 
er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende 
bestemmelser.  
 
 
 
 
                       

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Utseende: Væske
Farge: Gulaktig, klar
Lukt: Frisk duft
Tetthet: 1,023 kg/L
pH: 10,3

Informasjonen er et resultat av våre nyeste tekniske 
kunnskaper, og underbygges av kontinuerlig forskning 
og laboratoriekontroller. Det finnes allikevel faktorer 
som vi ikke kan påvirke. De gitte anbefalingene 
krever derfor stadig egne undersøkelser, tester og 
kontroller. 
Fila påtar seg intet ansvar ved feilbruk.

FORDELERHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE
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