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FILAVIA BAGNO
LIMESCALE REMOVING SPRAY DETERGENT

FILAZERO SIL
ODSTRAŇOVAČ SILIKONU

PORCELÁN 
PŘÍRODNÍ KÁMEN 
MRAMOR
SKLO
KOV

Nevyžaduje ředění: připraven k použití. 

Aplikace: 
1. Pokud je zbytek těžko odstranitelný, snažte 

se jej odstranit s nástrojem, který má ostré 
zakončení (např. Nůž), přičemž dejte pozor, 
abyste povrch nepoškodili.

2. Před použitím protřepejte, pak produkt 
aplikujte neředěný tak, abyste jím překryli 
silikonové zbytky.

3. Nechte působit přibližně 20 minut.
4. Po 20 minutách, použijte stěrku, která je 

součástí balení na seškrábaní rozpuštěných 
zbytků. Následně zbytky odstraňte hadrem 
nebo kuchyňskými utěrkami.

5. Pokud je třeba, aplikaci opakujte a nechte 
přípravek působit déle.

6. Stěrku po použití důkladně omyjte hadrem 
nebo kuchyňskými utěrkami. 

Balení
250 ml plechovka: karton se 12 
kusy

UPOZORNENÍ
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití přípravek a nádobu ekologicky 
zrecyklujte.

TEPLOTY
Skladová teplota: od 0° do 30°C.

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

OBSAH
Parfumy, limonene.
D LIMONENE 1-methoxypropan-2-ol.

ETIKETY
nebezpečí
Rizika:
Při polknutí nebo pokud se
přípravek dostane do dýchacích
cest, hrozí nebezpečenství. 
Přípravek může vyvolat
kožní alergii. přípravek může
způsobit ospalost nebo
závratě. Přípravek je vysoce
toxický pro vodní rostliny a
živočichové s dlouho trvajícím efektem.
Doporučení: Pokud potřebujete lékařskou radu, přineste si 
k lékaři přípravek nebo etiketu.
V případě požití: okamžitě kontaktujte lékaře 
Obsah: D LIMONENE, PROPYLENE GLYCOL MONO 
METHYL ETHER.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled: viskózni kapalina
Farba: průhledná
Vôňa: citrusová
Bod varu: T ≥ 23°C. 
Relatívni hustota: 0.880 kg/l
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.

VÝHODY
Může se použít na mramor, kámen, 
spáry a jiné savé materiály na 
odstranění zbytků z povrchu. 
Gelová konzistence: aplikuje se přímo 
na zbytky, které je třeba odstranit. To 
zvyšuje jeho účinek a předchází 
plýtvání přípravkem.
Rychlý účinek: odstraňuje těžko 
odstranitelný silikon do 20 minut.
Je ideální na nízko nasákavé keramické 
povrchy (porcelán, dekorované 
keramické dlažby - jednovýpaľ).
Má príjmenú citrusovou vůni.

K ČEMU SLOUŽÍ
Odstraňuje zbytky silikonu, lepidla, 
lepicí pásky, starých nálepek, etiket 
a polyuretanovou pěnu. 
Je efektivní při odstraňování 
pryskyřice a mastných či olejových 
skvrn obecně.
Aplikace je rychlá a šikovná, 
protože balení obsahuje stěrku.

JAK SE POUŽÍVA

Upozornění:

Přípravek může zmatnit metaakrylátové, plastové povrchy, 
pryskyřičné aglomeráty. Přípravek by se měl nejprve 
vyzkoušet na těchto površích za účelem ověření jejich 
odolnosti. Pokud se na povrchu nachází vosk, vrchní 
vrstva by měla být obnovena.




