Fila No Spot
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΓΙΑ COTTO, KLINKER ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

TERRACOTTA
ΑΚΑΤΕΡΓ. ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΜΠΕΤΟΝ

ΓΥΑΛΙΣΜ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΧΤΥΠΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ

Που χρησιμοποιείται
! Αφαιρεί λεκέδες απο λάδι και λίπη
απο cotto, klinker, φυσικούς
λίθους, γρανίτη, συνθετικά
μάρμαρα, βότσαλα,
βοτσαλόπλακες, τσιμέντο.

Πλεονεκτήματα
! Εύκολο στη χρήση : απλά ψεκάστε
και σκουπίστε.
! Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε cotto
εξωτερικού χώρου είτε
απροστάτευτα ή προστατευμένα με
υλικά που δεν κάνουν φιλμ.
! Δεν αφήνει ίχνη αν χρησιμοποιηθεί
σε φρέσκους λεκέδες.
! Ιδανικό επίσης για αγυάλιστους
φυσικούς λίθους.
! Καθαρίζει στίγματα απο άλλα
καθαριστικά που δεν μπορούσαν
να τα αφαιρέσουν.
! Εγγυημένη δράση ακόμα και σε
απροστάτευτες επιφάνειες.

Πως χρησιμοποιείται
Καμμία Διάλυση: έτοιμο προς
χρήση.
Εφαρμογή:
1. Ψεκάστε απο απόσταση 15 εκ.
και σε γωνία 45º.
2. Αφήστε να στεγνώσει για μερικά
λεπτά.
Απορροφάει τα υπολείμματα
λαδιού και αφήνει μια άσπρη
σκόνη στην επιφάνεια.
3. Αφαιρέστε με μια βούρτσα.
4. Σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί.
Επαναλάβετε τη διαδικασία αν έχουν
παραμείνει ίχνη.

15 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Σε κατεργασμένα με κερί δάπεδα,
αφαιρέστε πρώτα το κερί απο όλο το
πλακάκι μετά καθαρίστε τον λεκέ και
εφαρμόστε ξανά το κερί.

Συσκευασία
250 ml spray σε χαρτοκιβώτια των 12

Προειδοποιήσεις
! Εξαιρετικά εύφλεκτο.
Σύνθεση : οργανικοί διαλύτες
(αλειφατικοί υδρογονανθρακες,
εστέρες, γλυκόλες) και
αρωματοποιητής.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων &
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης
Περιεχόμενο υπό πίεση.
Προστατέψτε απο την απευθείας έκθεση Εξαιρετικά
εύφλεκτο
στον ήλιο. Να μην εκτείθεται σε
θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 50C.
Μην τρυπάτε και μην καίτε το δοχείο ακόμη και
μετά το τέλος χρήσης του. Μην ψεκάζεται
πάνω σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένα υλικά.
Κρατάτε το μακριά απο εστίες ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε κοντά στο δοχείο ακόμα και
όταν αυτό δεν χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε
απευθείας εισπνοή ή επαφή με τα μάτια.
Κρατήστε μακριά απο τα παιδιά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : περιεχόμενο σε δοχείο υπο
πίεση (spray)
Οσμή : γλυκιά
Πυκνότης : 0,68 kg/lt
Σημείο ανάφλεξης : <0ºC

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν
ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά απο μακροχρόνιες πρακτικές
εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το
προιόν πρέπει να να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την
προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε
συνέπεια που πηγάζει απο τη χρήση του προιόντος.
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