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FILANO RUST
ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN Z HRDZE

MRAMOR 
GRANIT 
PRÍRODNÝ 
KAMEŇ 
AGLOMERÁTY 
PORCELÁN  
TERAKOTA 
BETÓN

Nevyžaduje riedenie: Pripravený na použitie. 

Aplikácia: 
1. Prípravok aplikujte tak, aby ste ním

kompletne prekryli škvrny z hrdze.
2. Nechajte pôsobiť približne 15 minút.
3. Prípravok začne reagovať s hrdzou,

výsledkom čoho je jeho sfarbenie do
tmavočervena.

4. Po 15 minútach, odstráňte zvyšky a
povrch dôkladne opláchnite čistou
vodou. Následne nechajte povrch
vyschnúť.

5. Ak je potrebné, aplikáciu opakujte.

 Gélová konzistenia: aplikuje sa 
priamo na zvyšky, ktoré je potrebné 
odstrániť. To zvyšuje jeho účinok a 
predchádza plytvaniu prípravkom.
  Rýchly účinok: odstraňuje škvrny z 
hrdze do 15 minút.

Odstraňuje z povrchov škvrny 
spôsobené hrdzou.
Vďaka tomu, že neobsahuje 
kyseliny, je vhodný na jemné 
materiály ako leštený mramor.

Balenie
75 ml fľaša: 12 ks v balení.

UPOZORNENIE
• Udržujte mimo dosahu detí.
•  Po použití prípravok a nádobu 
ekologicky zrecyklujte.
TEPLOTY
Skladová teplota: od 5° do 30° C. 
Prípravok by mal byť aplikovaný na materiál s 
teplotou medzi 5° a 30°C.

OBSAH
menej ako 5 % fosfátov

ETIKERY
Nebezpečenstvo
Riziká:
Prípravok môže dráždiť oči a pokožku.
Odporúčania: Pokiaľ potrebujete
lekársku radu, prineste si k lekárovi prípravok
alebo etiketu. Po použití prípravku si dôkladne 
umyte ruky. Pri aplikácii prípravku použite 
ochranné rukavice, ochranu na oči a tvár.
Ak sa prípravok dostane do očí: Opatrne 
vyplachujte oči čistou vodou niekoľko minút. 
Pokiaľ nosíte kontaktné šošovky, vytiahnite si 
ich a pokračujte vo vyplachovaní. Pokiaľ 
podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku 
pomoc.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Vzhľad: viskózna kvapalina
Farba: priehľadná
Vôňa: charaketristická
pH: 7,6
Bod varu: > 60°C 

Uvedené informácie sú  výsledkom 
najaktuálnejších testov a sú založené na 
našom know-how, neustálom výskume a 
testovaniach. Akokoľvek špecifické prípady a 
aplikácie si vyžadujú individuálne analýzy, 
skúšky a vyhodnotenie. FILA nemôže prevziať 
zodpovednosť za nesprávne použitie svojich 
výrobkov.

VÝHODYNA ČO SLÚŽI AKO SA POUŽÍVA

Upozornenie: Ak sa na povrchu nachádza vosk, 
vrchná vrstva by mala byť obnovená.
Prípravok má charakteristickú vôňu.
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