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FORDELENEHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE

FILANOPAINT STAR
RENSEGELE FOR VEGGER

FILANOSPOT
FLEKKFJERNER PÅ SPRAYFLASKE FOR TERRAKOTTA, KLINKER OG NATURSTEIN

 TERRAKOTTA
 KLINKER
 NATURSTEIN

 OG AGGLOMERAT
 SEMENT

Ingen fortynning: klar til bruk.

Påføring: 
1. Hold sprayflasken i ca. 45° og spray 

på 15 cm avstand.
2. La det tørke et par minutter. Det 

dannes et tynt, hvitt pulver som 
fanger opp det oppløste fettet.

3. Fjern med en børste.
4. Gå over med en fuktig klut.

Gjenta hvis det blir ringmerker.

Advarsel: 
På voksbehandlede gulv er det etterpå 
nødvendig å fjerne voksen fra hele flisen, 
og legge på et nytt lag med voks.

  Veldig praktisk med spraydyse.
  Veldig effektivt på utendørs terrakotta 
som ikke er behandlet, eller som er 
behandlet med produkter som ikke 
skaper en beskyttelseshinne.

  Etterlater ikke spor hvis flekken er ny.
  Utmerket også på klinker, rød 
porcellanato og upolert naturstein.

  Rengjør der hvor vanlige flekkfjernere 
ikke kommer til.

  Garanterer høye ytelser også på 
ubehandlede overflater.

  Fjerner fett- og oljeflekker fra 
terrakotta, klinker, naturstein, 
granitt, agglomerat, marmor med 
antikkeffekt, rullestein eller brostein, 
og sement.

Pakningsstørrelser
250 ml flasker i kartonger á 12 stk. 

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.   
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.   

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C.
Produktet skal påføres materialet ved en temperatur 
på mellom 5 og 30 °C.

INNEHOLDER
30 % hydrokarbon, parfyme, linalool.
Drivstoff: Butan, propan, isobutan.

MERKING
Advarsler: Fare
Faresetninger:
Ekstremt brannfarlig aerosol. 
Kan være dødelig ved 
svelging om det kommer ned 
i luftveiene. Irriterer huden. 
Kan forårsake døsighet og 
svimmelhet. Giftig, med 
langtidsvirkning, for liv i vann.
Forsiktighetsråd:
Vask hendene grundig etter 
bruk. Benytt vernehansker/
verneklær/vernebriller/
ansiktsskjerm. VED SVELGING: kontakt umiddelbart 
et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED 
INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at 
vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
Inneholder: HEPTAN BLANDING - ALIFATISKE 
HYDROKARBONER. Trykksatt beholder. Må beskyttes 
mot sollys, og må ikke utsettes for temperaturer over 

50 °C. Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv etter 
bruk. Må ikke sprayes over en flamme eller en glødende 
gjenstand.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme 
overflater. Røyking forbudt.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: aereosol
Lukt: karakteristisk
Kokepunkt: under 35 °C
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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