FILAVIA BAGNO

ANTIKALK SPRAYRENSEMIDDEL

PORCELÆNSFLISER
GLASERET KERAMIK
GLAS
RUSTFRIT STÅL

ANVENDELSESOMRÅDE

FORDELENE

Rengør alle overflader på badeværelset
grundigt.
Fjerner kalk.
Får alle overflader til at skinne.

Fra sanitet til gulve, et produkt til hele
badeværelset.
Meget nemt at bruge: Sprøjt og tør efter.
Ideelt til brug mellem mosaikker
Kan anvendes til badekar af metakrylat.
Kan anvendes til rustfrit stål på
armaturer.
Renser og rengør

BRUG
Skal ikke fortyndes: klart til brug.
Påføring:
Sprøjt på overfladen og sørg for at holde sprayflasken
lodret ca. 20-30 cm fra det sted, hvor produktet skal
påføres. Lad produktet virke et øjeblik og tør efter
med en blød fugtig klud.

Advarsel:
Produktet må ikke bruges på blank og halv blank
marmor og granit, samt andre overflader der ikke tåler
syre. Vær forsigtig i forbindelse med brug i nærheden
af disse materialetyper.

Pakker

Sprayflaske 500 ml med spraydispenser
(trigger): kasser med 12 stk.
ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en
temperatur på 5-30 °C.
INDEHOLDER
Nonioniske tensider (under 5%), kationiske tensider
(under 5%.
Indeholder også: parfume, linalool,
limonen, hydroxycitronellal, benzylbenzoat,
butylphenylmethylpropional.

MÆRKNING
Signalord: Advarsel
Faresætninger:
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger:
Vask hænder grundigt efter brug.
Bær beskyttelseshandsker / -tøj og øjen /
ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE:
skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: søg
lægehjælp.

TEKNISKE KARAKTERISTIKA
Udseende: væske
Farve: blå
Lugt: citrus
Densitet: 1,009 kg/liter
pH: 2,2
Disse oplysninger er resultatet af vores seneste
tekniske kendskab og understøttes af konstant
forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog
faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de
vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden
selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller.
Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug
af produkterne.
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