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GECONCENTREERD BADREINIGINGSMIDDEL IN SPUITFLES

Filavia Bagno

Verpakkingen
500 ml (trigger) spuitflessen in dozen van 12 stuks. 

Van sanitair tot de vloeren, één pro-
duct voor de hele badkamer
Heel gemakkelijk in het gebruik: 
opspuiten en afnemen.
Naspoelen is niet nodig.
Ideaal voor mozaïektegels 
Het respecteert badkuipen van meta-
crylaat 
Het tast roestvrijstalen kranen niet 
aan.

Het reinigt grondig alle oppervlakken 
van de badkamer.
Het verwijdert kalkaanslag.
Het maakt alles glanzend .

Onverdund: gebruiksklaar.

Toepassing: 
Spuit het product op het oppervlak waarbij 
u de fles rechtop houdt, op ongeveer 15 cm 
van de te behandelen plek. 
Laat het inwerken en neem het met een 
spons af. 

Attentie:
Gebruik het product niet op oppervlakken 
van gepolijst marmer of zuurgevoelige 
geglazuurde oppervlakken en in de buurt 
hiervan erg voorzichtig te werk gaan.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: blauwachtige vloeistof 
Geur: citrusvruchten
Dichtheid: 1,009 kg/liter 
pH: 2,2 

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente 
technische kennis en gegrond op voortdurende onderzoe-
ken en laboratoriumtests. Desondanks zijn er factoren die 
wij niet kunnen nagaan. Om die reden is het vereist, naast 
de verstrekte aanbevelingen, altijd eerst zelf onderzoeken, 
tests en controles uit te voeren.
Fila is geenszins aansprakelijk voor een onjuist gebruik van 
zijn producten.

ETIKETTERING 
Er is geen etikettering noch risicovermeldingen of 
veiligheidsaanbevelingen vereist, want op grond van de 
geldende voorschriften is het product niet als gevaar-
lijk geclassificeerd.

WAARSCHUWINGEN 
• Buiten het bereik van kinderen houden.

Opslagtemperatuur 5° tot 30° C. 
Het product moet op materiaal met een temperatuur 
tussen 5° en 30 °C worden toegepast.

SAMENSTELLING 
Het bevat: niet ionische oppervlakte-actieve stoffen 
minder dan 5%, cationische oppervlakte-actieve stoffen 
minder dan 5%.
Andere bestanddelen: geurmaker, linalool, limoneen, 
hydroxycitronellal, benzylbenzoaat, butylphenylme-
thylpropional. 
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