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FILANO RUST
ODSTRAŇOVAČ SKVRN ZE RZI

MRAMOR 
GRANIT 
PŘÍRODNÍ 
KÁMEN 
AGLOMERÁTY 
PORCELÁN  
TERAKOTA 
BETON

Nevyžaduje ředění: Připraven k použití. 

Aplikace: 
1. Přípravek aplikujte tak, abyste jím 

kompletně překryly skvrny ze rzi.
2. Nechte působit přibližně 15 minut.
3. Přípravek začne reagovat se rzí, 

výsledkem čehož je jeho zbarvení do 
tmavočervené.

4. Po 15 minutách, odstraňte zbytky a 
povrch důkladně opláchněte čistou 
vodou. Následně nechte povrch 
vyschnout.

5. Pokud je třeba, aplikaci opakujte. 

Gelová směs: aplikuje se přímo na   
zbytky, které je třeba odstranit. 
To zvyšuje jeho účinek a předchází 
plýtvání přípravkem.
Rychlý účinek: odstraňuje skvrny ze rzi 
do 15 minut.

Balení
Flakony po 75ml: kartony 
s 12 kusy 

UPOZORNENÍ

• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití přípravek a nádobu  
ekologicky zrecyklujte. 
• Skladová teplota: od 5 ° do 30 ° C.  

Přípravek by měl být aplikován na materiál s 
teplotou mezi 5 ° a 30 ° C.

OBSAH: méně než 5% fosfátů

ETIKETY:
nebezpečí
Rizika:
Přípravek může dráždit oči a pokožku. 
Doporučení: Pokud potřebujete
lékařskou radu, přineste si k lékaři přípravek 
nebo etiketu. Po použití přípravku si důkladně 
umyjte ruce. Při aplikaci přípravku použijte 
ochranné rukavice, ochranu na oči a tvář. 
Pokud se přípravek dostane do očí: 
Opatrně vyplachujte oči čistou vodou několik 
minut. Pokud nosíte kontaktní čočky, 
vytáhněte si je a pokračujte ve vyplachování. 
Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte 
lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled: viskózní kapalina
Farba: průhledná
Vôňa: charaketristická
pH: 7,6
Bod varu: > 60°C 

Uvedené informace jsou výsledkem 
nejaktuálnějších testů a jsou založeny na 
našem know-how, neustálém výzkumu a 
testech. Jakkoliv specifické případy a aplikace 
vyžadují individuální analýzy, zkoušky a 
vyhodnocení. FILA nemůže převzít 
odpovědnost za nesprávné použití svých 
výrobků.

VÝHODYK ČEMU SLOUŽÍ
Odstraňuje z povrchů skvrny 
způsobené rzí.
Díky tomu, že neobsahuje 
kyseliny, je vhodný na jemné 
materiály jako leštěný 
mramor.

JAK SE POUŽÍVA

Upozornění: Pokud se na povrchu nachází vosk, 
vrchní vrstva by měla být obnovena. Přípravek 
má charakteristickou vůni.
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