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FORDELENEHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE

FILANOPAINT STAR
RENSEGELE FOR VEGGER

 TERRAKOTTA
 KLINKER
 PORCELLANATO
 NATURSTEIN

 OG AGGLOMERAT
 GLASSERT KERAMIKK
 SEMENT
MURPUSS

Ingen fortynning: Brukes i konsentrert 
form.

Påføring: 
1. Påfør produktet direkte på veggen 

med en flatpensel eller med airless 
metoden.

2. La det virke i minst 5 minutter.
3. Gå over med en skurepad.
4. Skyll.
For et optimalt resultat, bruk en 
høytrykksspyler på vegger-, og en 
gulvbehandlingsmaskin på gulv

Gjenta påføringen av produktet og skyll 
etterpå hvis det er nødvendig (f.eks. på 
porøse overflater som synlig teglstein, 
naturstein, osv.).

 Enkelt å bruke.
 Klart til bruk: Skal ikke fortynnes.
 Vannbasert malingsfjerner.
 Rask og effektiv.

 Fjerner graffiti på behandlede og 
ubehandlede vegger. Spesielt egnet 
for rue og porøse overflater (mur i 
sement, synlig teglstein, naturstein, 
osv.).

 Fjerner overflødig FILASTONE 
PLUS og FILAPT10 eller brukes når 
det er nødvendig med en grundig 
rengjøring.

 Tyktflytende og dermed ideelt til 
påføring på vegg.

 Rengjør og fjerner fett grundig.
 Rengjør utendørs vegger for smog og 
støv.

 Fjerner produkter som skaper 
en beskyttelseshinne og lakk fra 
terrakotta.

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 overflatestoffer (maks 5 %).

MERKING
Advarsler: Fare
Faresetninger:
Gir alvorlig øyeskade.
Kan forårsake døsighet og svimmelhet. 
Forsiktighetsråd:
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha 
produktets beholder eller etikett for hånden.
Holdes utenfor barns rekkevidde.  
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/
a n s i k t s s k j e r m .  K o n t a k t  u m i d d e l b a r t  e t  
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 
Hold beholderen tett lukket på et godt ventilert sted. Innhold/
beholder kastes i samsvar med kommunale bestemmelser. 
INNEHOLDER: polyetylenglykol trimetylnonyleter, 
1-metoksi-2-propanol

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Farge: gulaktig
Lukt: gjennomtrengende
Tetthet: 1,021 kg/L
pH: 6,1

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
1-liters kanner i kartonger á 12 stk.  
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Forbruk 1 liter:

                                              5 m2

“Dekkevnen er veiledende“

DEKKEVNE   


