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FORDELENEHVA BRUKES DET TIL BRUKSMÅTE

FILASR95
FLEKKFJERNER

FILAVIA BAGNO
RENSEMIDDEL/KALKFJERNINGSMIDDEL PÅ SPRAYFLASKE

 PORCELLANATO
 GLASSERT KERAMIKK
 GLASS
 RUSTFRITT STÅL

Ingen fortynning: klar til bruk.

Påføring:
Sprøyt produktet på overflaten. Hold 
flasken i vertikal stilling ved en avstand 
på ca. 20-30 cm. La det virke og gå over 
med en fuktig klut eller svamp.

 Sanitærutstyr og gulv, ett produkt til 
hele baderommet.

 Veldig enkelt å bruke: Spray og gå 
over.

 Ideelt til mosaikk.
 Kan brukes på badekar i metakrylat.
 Ødelegger ikke vannarmaturens 
rustfrie stål.

 Rengjør og renser

 Rengjør grundig alle baderommets 
overflater.

 Fjerner kalkbelegg.
 Får alt til å skinne.

Advarsel: 
Må ikke brukes på polert marmor og 
emaljerte overf later som ikke tåler 
syrebaserte produkter. Vær derfor forsiktig 
når du er i nærheten av disse.

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 %, kationiske 
overflatestoffer (maks 5 %).
Andre komponenter:  Parfyme, l inalool,  l imonen, 
hydroxycitronellal, benzylbensoat, butylfenyl-methylpropional.

MERKING
Advarsler: Advarsel
Faresetninger:
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Forsiktighetsråd:
V a s k  h e n d e n e  g r u n d i g  e t t e r bruk. 
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/
ansiktsskjerm. 
FÅR MAN STOFFET I ØYNENE:  Skyll straks grundig 
med store mengder vann i flere minutter. Ta av 
kontaktlinsene hvis det er mulig. Fortsett å skylle. 
Kontakt lege hvis øyeirritasjonen vedvarer.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER
Utseende: væske
Farge: Blå
Lukt: Sitrusduft
Tetthet: 1,009 kg/L
pH: 2,2

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.

 FILAPHZERO 
(oppl. 10%)

FILAVIA BAGNO FILAPS87

pH
0,8

FILACLEANER
(oppl. 10%)

pH
7

pH
2,2

pH
12,7

REV. 01 - 28/11/2014


