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FORDELENEHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE

FILASOLV
LØSEMIDDELHOLDIG VOKSFJERNER

 TERRAKOTTA
 KLINKER
 PORCELLANATO
 NATURSTEIN OG

 AGGLOMERAT
 GLASSERT KERAMIKK
 TRE

Ingen fortynning: Klart til bruk.

Påføring: 
Fukt en klut godt med FILASOLV 
og rengjør overflaten. Pass på at du 
ikke gjenfordeler restene av voks eller 
impregneringsmidler. I vanskelige tilfeller 
helles FILASOLV direkte på overflaten. 
Fordel det og la det virke et par minutter 
før du går over med en skurepad. Vi 
anbefaler å gå over små områder om 
gangen, og samle opp løsnet skitt med 
klut eller tørkepapir.

Forbruk 1 liter:

 Voksfjerning                        5 m2

“Veiledende dekkevne pr. strøk”

FORTYNNING OG DEKKEVNE 

Pakningsstørrelser
1-liters kanner i kartonger á 12 stk.  

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.   
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.  
• FILASOLV er et brannfarlig produkt. Ikke sug 
opp produktet med en væskesuger. Bruk kun en 
gulvbehandlingsmaskin hvis denne er i fullgod 
stand.

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

INNEHOLDER
Alifatiske hydrokarboner over 30 %

MERKING
Advarsler: Fare
Faresetninger:
Brannfarlig væske og damp. Kan være 
dødelig ved svelging om det kommer 
ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan 
gi tørr eller sprukket hud.
Forsiktighetsråd:
Ha beholderen eller produktetiketten for hånden 
hvis lege kontaktes. Oppbevares utilgjengelig 
for barn. Holdes vekk fra varmekilder/gnister/
åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Bruk 
vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: 
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 
Innhold/beholder kastes i samsvar med kommunale bestemmelser.
Inneholder: NAFTA (PETROLEUM), HYDROGENBEHANDLET 
TUNG.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Farge: klar
Lukt: svak lukt av løsemiddel
Tetthet: 0,78 kg/L
Flammepunkt: 40 °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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 Avaromatisert løsemiddel: Utvikler 
ikke vond lukt.

 Ett produkt som kan brukes på 
mange måter.

 Veldig enkelt å bruke. Alltid effektivt.

 Fjerner vanlige løsemiddelholdige 
voksbehandlinger fra gulv i terrakotta, 
marmor og tre.

 Fjerner fett fra gulv behandlet med rå 
linolje.

 Jevner ut gulv som har blitt matte 
eller stripete fra overdreven eller feil 
påføring av pastavoks.

 Fjerner rester av impregnering fra 
porcellanato, marmor og granitt.

 Fjerner flekker av stearin, 
klistremerkelim og tjære.


