Fila Smuffy
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΟΥΧΛΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

TERRACOTTA
ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΜΠΕΤΟΝ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΙΕΣ

Που χρησιμοποιείται
! Αφαιρεί την μούχλα απο τοίχους
και προσόψεις.
! Δρα ενάντια στις βρωμιές
οικοδομής και οργανικές ουσίες :
άλγη, κ.α.

Πλεονεκτήματα
! Εύκολο τρόπο ψεκασμού.
! Ιδανικά παχύρρευστο : Δεν στάζει.
! Δρα αμέσως : ψεκάστε &
σκουπίστε.
! Πολύ δραστικό για τον καθαρισμό
μούχλας και απο τους αρμούς.

Πως χρησιμοποιείται
Καμμία Διάλυση: έτοιμο προς
χρήση.
Εφαρμογή:
1. Ψεκάστε το προιόν πάνω στην
επιφάνεια που θέλετε να
καθαρίσετε.
2. Αφήστε να δράσει για 15 λεπτά.
3. Σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί.
4. Για να αποτρέψετε την
επανεμφάνιση της μούχλας
προτείνουμε μια επιπλέον
εφαρμογή με το No Algae μετά το
Fila Smuffy.

Συσκευασία
500 ml spray σε χαρτοκιβώτια των 12

Προειδοποιήσεις
! Μην το ανακατεύτε με οξέα.
! Μην πετάτε το δοχείο στο
περιβάλλον.
! Μην ψεκάζετε πάνω σε υφάσματα,
φυτά, μέταλλα. Σε μια τέτοια
περίπτωση ξεβγάλτε με νερό.
Σύνθεση : μη ιονικό απορρυπαντικό
<5%, χλωρίνη λευκαντική <5%, 3%
ενεργό διάλυμα χλωρίου.

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων &
Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης
Τυχόν επαφή με οξέα απελευθερώνει
Ερεθιστικό
τοξικό αέριο.
Ερεθιστικό για το δέρμα.
Κίνδυνος σοβαρής ζημιάς για τα μάτια.
Κρατήστε το μακριά απο τα παιδιά.
Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε μια τέτοια
περίπτωση ξεβγάλτε με άφθονο νερό και
ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία,
γάντια και μάσκα προσώπου.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε άμεσα
ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο αυτό ή
την ετικέτα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Όψη : διάφανο ημίρρευστο υγρό
Οσμή : χαρακτηριστική έντονη
Πυκνότης : 1,060 kg/lt
pH : 13,5

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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