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FORDELENEHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE

FILANO DROPS
BESKYTTENDE RENSEMIDDEL ANTIDRYPP

DUSJKABINETT
GLASS
 GLASSMOSAIKK
 GLASSERT KERAMIKK
SPEIL

Ingen fortynning: klar til bruk.

Bruksmåte:
Sprøyt FILANO DROPS på overflaten
Hold flasken i vertikal stilling ved
en avstand på ca. 20-30 cm. Bruk 
kjøkkenpapir eller en myk og tørr klut,
og fordel produktet jevnt. La det tørke. 
Dusjen kan brukes med en gang.
For best resultat bør du foreta et 
jevnlig vedlikehold med FILANO 
DROPS.
Hvis det finnes mye kalk på overflaten 
som skal behandles, anbefales det
å bruke det spesielle rensemiddelet 
FILAVIABAGNO før FILANO DROPS
påføres.

 Enkel å påføre. Trenger ikke skylling 
etter påføring. Miljøvennlig.

 Kan brukes til alminnelig 
vedlikehold av armaturer, stål og 
plexiglass.

 Den syrefrie formulering gjør den 
også egnet for syreømfintlige 
materialer eller materialer som 
befinner seg i nærheten av disse.

 Regelmessig bruk gjør det 
unødvendig å bruke andre 
kalkfjerningsprodukter. 

 Rengjør og beskytter glassoverflater 
og gjør dem vannavstøtende. 
Vannet glir av uten å etterlate 

 kalk- og såpeflekker.
 Ideell for dusjkabinett.

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
Ikke-ioniske overflateaktive stoffer (maks. 5 %)

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

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Farge: klar, fargeløs
Lukt: svak alkohollukt
Tetthet: 0.998 kg/l
pH: 10,5

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.

Pakningsstørrelser
500 ml sprayflasker (trigger): 
i kartonger á 12 stk.
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