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AKO SA POUŽÍVA

FILAVIA BAGNO
koncentrovaný sprej na čistenie kúpeľní 

porcelánové 
dlažby  
glazované 
dlažby a obklady
 sklo 
leštené 
porcelánové 
gresy

Bez riedenia:  pripravený na použitie. 

Aplikácia
Nastriekajte prípravok na čistený povrch, 
nechajte niekoľko sekúnd účinkovať, 
potom dôkladne opláchnite vodou a 
zotrite špongiou.

VÝHODY
Čistní všetko kúpeľné vybavenie - od 
príšlušenstva až po dlažby a obklady.
Veľmi jednoduché použitie - len 
nastriekať a rozotrieť. Bez potreby 
oplachovať. 
Ideálne pre mozaiky. 
Nepoškodzuje akrylátové výrobky, 
povrchy batérií a chrómových doplnkov. 

NA ČO SLÚŽI
Čištiaci prípravok so špecifickým   
určením pre kúpeľne. 
Odstraňuje vodný kameň a 
usadeniny Vracia povrchom 
pôvodný lesk a dôkladne vyčistí 
všetky povrchy kupeľní.

Upozornenie: 
Nepoužívať prípravok na povrch z 
lešteného mramoru a pri čistení v jeho 
blízkosti postupovať opratrne ( pozor na 
stekajúce kvapky).

Balenie
500 ml flaša s rozprašovačom -  12 
ks v krabici 

 FILAPHZERO
(dil. 10%)

FILAVIA BAGNO FILAPS87

pH
0.8

FILACLEANER
(dil. 10%)

pH
7

pH
2.2

pH
12.7

VAROVANIE
•  Uchovávajte mimo dosahu detí
•  Pri používaní nevyhadzujte do prostredia. 

TEPLOTY
Skladová teplota: od 5° do 30° C.

Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v 
rozmedzí 5° až 30°C.

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

ŠTÍTKY
Výstražné slová: Nebezpečenstvo
Výstražé upozornenia:
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu 
Bezpečnostné upozornenia:
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k 
dispozícií obal alebo etiketu výrobku. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácií 
starostivo umyte. Noste ochranné rukavice a 
ochranu očí / tváre. Pri kontakte s očami sa 
okamžite obráťte na svojho lekára. Obsahuje: 
kyselina fosforečná. 

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Vzhľad:  kvapalina, modrá tekutina
Vôňa: citrusová
Hustota: 1.009 kg/liter
pH: 2.2

Tieto informácie sú výsledkom najnovších 
technických znalosti 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. 
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