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JAK SE POUŽÍVA

FILAVIA BAGNO
koncentrovaný sprej na čištění koupelen 

porcelánové dlažby  
glazované dlažby a 
obklady
 sklo 
leštené 
porcelánové gresy

Bez ředění: připraven k použití.

Aplikace
Nastříkejte přípravek na čištěný 
povrch, nechte několik sekund 
účinkovat, poté důkladně opláchněte 
vodou a setřete houbou.

VÝHODY
Čistí vše vybavení koupelen- od 
příslušenství až po dlažby a obklady. 
Velmi jednoduché použití - pouze nastříkat 
a rozetřít. Bez potřeby oplachovat.
Ideální pro mozaiky.
Nepoškozuje akrylátové výrobky, povrchy 
baterií a chromové doplňky. 

K ČEMU SLOUŽÍ
Čisticí přípravek se specifickým 
určením pro koupelny. 
Odstraňuje vodní kámen a usazeniny 
Vrací povrchem původní lesk a 
důkladně vyčistí všechny povrchy 
koupelen.

Upozornění:
Nepoužívat přípravek na povrch z 
leštěného mramoru a při čištění v jeho 
blízkosti postupovat opatrne (pozor na 
stékající kapky).

Balení
500 ml láhev s rozprašovačem -  
12 ks v krabici 

 FILAPHZERO
(dil. 10%)

FILAVIA BAGNO FILAPS87

pH
0.8

FILACLEANER
(dil. 10%)

pH
7

pH
2.2

pH
12.7

VAROVÁNI

• Uchovávejte mimo dosah dětí

• Při používání nevyhazujte do prostředí. 

TEPLOTY

Skladová teplota: od 5° do 30° C. 

Přípravek se aplikuje na materiál s teplotou v 
rozmezí 5 ° až 30 ° C.

OBSAHUJE
Neionický surfacat <5%, katiónový surfacant <5%. 
Ostatní: linalol, limonette, hydroxycitronelal, benzyl 
benzoát, butylphenil - metylprophional, parfémová 
zložka

ŠTÍTKY
Výstražní slova: Nebezpečí 
Výstražní upozornění:
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži 
Bezpečnostní upozornění:
Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte k 
dispozici obal nebo etiketu výrobku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci 
starostivo umyjte. Noste ochranné rukavice a 
ochranu očí / obličeje. Při kontaktu s očima se 
ihned obraťte na svého lékaře. 
Obsahuje: kyselina fosforečná.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled: kapalina, modrá tekutina
Vůně: citrusová
Hustota: 1.009 kg/litr
pH: 2.2

Tyto informace jsou výsledkem nejnovějších 
technických znalosti a jsou podloženy 
soustavným výzkumem a laboratorními testy. 
Přesto je v důsledku faktorů, na které nemáme 
vliv, třeba uvedené informace vždy otestovat a 
ověřit. FILA nenese žádnou odpovědnost za 
nesprávné použití svých produktů.
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