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FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

FILASR95
FLÄCKBORTTAGARE
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(utsp. 10%)

FILAVIA BAGNO FILAPS87
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FILAVIA BAGNO
RENGÖRINGSMEDEL FOR BADRUM

 GRANITKERAMIK
 GLASERAD KERAMIK
 GLAS
 ROSTFRITT STÅL

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering:
Håll flaskan i vertikalt läge och 
spruta på ytan ca 20-30 cm från 
appliceringspunkten. Låt verka och 
rengör sedan med en fuktig trasa.

 Från toalettartiklar till golv. En produkt 
för hela badrummet.

 Enkel att använda: Spruta och rengör 
direkt.

 Idealisk för mosaik.
 Kan användas på badkar av 
metakrylat.

 Skadar inte det rostfria stålet på 
kranar.

 Rengör och sanerar

 Rengör grundligt alla ytor i 
badrummet.

 Tar bort kalk.
 Gör allt skinande blankt.

Observera! 
Använd inte produkten på polerad marmor och 
emaljerade ytor som är känsliga för syror. Var 
försiktig i närheten av dessa material.

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.   
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.   

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en 
temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER
Icke-joniska ytaktiva ämnen under 5 %, anjoniska 
tensider under 5%.
Andra komponenter: Parfym, linalol, limonen, 
hydroxyc i t rone l la ,  bensy lbensoat  och 
butylfenylmetylpropional.

MÄRKNING
Observera! Varning
Faroangivelser:
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Försiktighetsåtgärder:
Tvätta händerna noga efter användning. Bär 
skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och 
ansikte. 
VID KONTAKT MED ÖGONEN:  Skölj noggrant med 
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser 
om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja. Om 
irritation i ögonen kvarstår, kontakta läkare.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Blå
Lukt: Citrusaktig
Densitet: 1,009 kg/l
pH: 2,2

Denna information är baserad på våra senaste tekniska 
kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och 
laboratorietester. På grund av faktorer som ligger 
utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa 
användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och 
kontroller.
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.

Förpackningar
500 ml flaskor med sprejanordning: 
Kartong med 12 stycken.


