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FORDELENEHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE

Ingen fortynning: klar til bruk.

Påføring: 
1. Rist flasken før bruk. Påføres på 

flekken slik at den dekkes helt.
2. La det virke i ca. 15 minutter.
3. Fjern rester med en svamp.

For vanskelige flekker på overflater 
i marmor må produktet fjernes før 
det tørker helt, og gjenta deretter 
prosedyren.

FILASR95
FLEKKFJERNER

 PORCELLANATO
 NATURSTEIN OG

 AGGLOMERAT
 GLASSERT KERAMIKK
 SEMENT

 Fjerner fargede organiske flekker: vin, 
kaffe, brus, te osv.

  

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.   
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.   
• Må ikke brukes sammen med syrer.
• Luft rommet mens produktet påføres.

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

INNEHOLDER
Ikke-ioniske overflatestoffer (maks 5 %), klorbaserte 
blekemidler (maks 5 %).
Inneholder: Løsning 4,5 % aktivt klor.

Pakningsstørrelser
75 ml flasker i kartonger á 12 stk.

MERKING
Advarsler: Advarsel
Faresetninger:
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Irriterer huden
Meget giftig for liv i vann. Ved kontakt med 
syre utvikles giftig gass.
Forsiktighetsråd:
Dersom det er nødvendig med legehjelp, 
ha produktets beholder eller etikett for 
hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/
verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon: 
Søk legehjelp. Innhold/beholder kastes i samsvar med 
kommunale bestemmelser.  
Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. 
Kan frigjøre farlige gasser (klor).

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: tyktflytende
Farge: gulaktig
Lukt: Sterk
Tetthet: 1,10 kg/L
pH: 13

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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Advarsel: 
Produktet fjerner farge fra tekstiler.

 Fjerner flekker grundig der hvor 
normale rengjøringsmidler ikke virker.

 Spesielt egnet for å fjerne flekker 
på overflater i naturstein (marmor, 
travertin, agglomerat).

 Kan brukes på polert naturstein.
 Ideelt på keramiske overflater med 
lavt vannoppsug (porcellanato, 
enkeltbrente fliser med ru overflate).


