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FILANOSPOT
ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN V SPREJI PRE TERAKOTU, KLINKER A PRÍRODNÝ KAMEŇ

TERAKOTA
KLINKER
KAMEŇ A 
AGLOMERÁTY
BETÓN

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.

Aplikácia: 
1. Nastriekajte zo vzdialenosti 15 cm, pričom držte 

nádobku približne pod uhlom 45°. 
2. Nechajte niekoľko minút schnúť. Vytvorí sa tenká 

vrstva bieleho prášku, ktorý zachytí rozpustené 
mastné nečistoty. 

3. Odstráňte kefou. 
4. Utrite vlhkou handrou. 

V prípade, že by na ošetrenom povrchu zostali 
šmuhy, zopakujte uvedený postup.  

 Je veľmi praktický vďaka pohodlnému 
striekaču.

 Je mimoriadne účinný na externej 
terakote, neošetrenej alebo ošetrenej 
s použitím prípravkov vytvárajúcich 
povrchový film.

 Keď je škvrna čerstvá, po odstránení 
nezanecháva stopy.

 Dokonalý aj na klinkeri, červenom grese 
a prírodnom kameni.

 Čistí tam, kam sa bežné odstraňovače 
škvŕn nedostanú.

 Zaručuje veľkú výkonnosť aj na 
neošetrených povrchoch.

 Odstraňuje mastné a olejové škvrny z 
terakoty, klinkeru, prírodného kameňa, 
žuly, aglomerátov, mramoru so starým 
vzhľadom, kameňov alebo mačacích hláv 
a cementu.

  

Balenia
Tlakové nádobky po 250 ml: kartón s 12 kusmi. 

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.  
• Po použití nevyhadzujte do prostredia. 

TEPLOTY
Skladovacie teploty: od 0 do 30 °C
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v 
rozmedzí od 5 do 30 °C.

OBSAHUJE
30% uhľovodík, vôňa, linalool.
Pohonná látka: Bután, Propán, Izobután.

ŠTÍTKY
Výstražné slová: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia:
Vysoko zápalný aerosól. 
Pri požití alebo vniknutí 
do dýchacích ciest môže 
byť smrteľný. Spôsobuje 
podráždenie kože. Môže 
spôsobovať ospalosť alebo 
závrate. Je toxický pre vodné 
organizmy, s dlhodobým 
účinkom.
Bezpečnostné upozornenia:
Po manipulácii starostlivo umyte 
. . . Noste ochranné rukavice a ochranu očí / tváre. PO POŽITÍ: 
okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / 
lekára / . . . PRI VDÝCHNUTÍ: prepravte postihnutého na čerstvý 
vzduch a nechajte ho v kľude, v polohe, ktorá podporuje dýchanie. 
Obsahuje: ZMES HEPTÁN - ALIFATICKÉ UHĽOVODÍKY. Nádoba 
je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte 
teplote vyššej ako 50 °C! Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani 

po spotrebovaní obsahu. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj 
zapálenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Udržujte v dostatočnej 
vzdialenosti od zdrojov tepla / iskier / voľných plameňov / ohriatych 
povrchov. Nefajčite.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vzhľad: aerosól
Vôňa: charakteristické
Bod varu: menšia ako 35 °C

Tieto informácie sú výsledkom najnovších technických znalostí 
a sú podložené sústavným výskumom a laboratórnymi testami. 
Napriek tomu je v dôsledku faktorov, na ktoré nemáme vplyv, 
treba uvedené informácie vždy otestovať a overiť. 
Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie 
svojich produktov.

Upozornenie: 
Na podlahách ošetrených voskom je po uvedenom 
postupe potrebné odstrániť ošetrenie z celej dlaždice a 
obnoviť ochranu.      

VÝHODYNA ČO SLÚŽI AKO SA POUŽÍVA
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