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FILANO DROPS
VATTENAVVISANDE SKYDDANDE RENGÖRINGSMEDEL

GLAS
 GLASMOSAIK
 GLASERAD KERAMIK
SPEGLAR

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering:
Spruta FILANO DROPS direkt 
på ytan genom att hålla flaskan 
i vertikalt läge ca 20-30 cm från 
appliceringspunkten. Använd 
hushållspapper eller en mjuk och torr 
trasa för att fördela produkten jämnt. 
Låt torka. Duschen kan användas 
omedelbart.
Det rekommenderas att utföra 
underhållet regelbundet för ett 
optimalt resultat med FILANO 
DROPS regelbundet. Om det finns 
tydliga kalkfläckar på ytan som ska 
behandlas med FILANO DROPS 
rekommenderas att använda lämpligt 
rengöringsmedel FILAVIA BAGNO.

 Lätt att applicera, kräver ingen 
sköljning eftersom den inte lämnar 
fläckar. Miljövänlig.

 Kan även användas vid den vanliga 
rengöringen av blandare, rostfria 
element och plexiglas.

 Den syrafria formeln lämpar 
sig även för användning på 
syrakänsliga material eller i 
närheten av sådana.

 Vid regelbunden användning är 
det inte nödvändigt att använda en 
annan avkalkningsprodukt. 

 Rengör och skyddar glasytor samt 
gör dem vattenavstötande. Vattnet 
rinner av utan att lämna några 
kalkfläckar.

 Idealiskt för duschkabiner.

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.   
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.   

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en 
temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER
med icke-joniska tensider mindre än 5 % .

MÄRKNING
I ngen  märkn ing  e l l e r  va rn ings-  e l l e r 
säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten 
inte är klassificerad som farlig enligt gällande 
lagstiftning. 

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Färglös, transparent
Lukt: Svagt alkoholhaltigt
Densitet: 0.998 kg/liter
pH: 10,5

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller.
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess 
produkter.

Förpackningar
500 ml flaskor med sprejanordning: 
Kartong med 12 stycken.
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