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Attentie: 
het ontkleurt weefsels. 

WAARTOE DIENT HET

Verpakking
75-ml bussen: in dozen van 12 stuks. 

Geen verdunning: gebruiksklaar.

Toepassing: 
1. Schud de spuitbus voor het gebruik. 

Breng het op de vlek aan, bedek de vlek 
volledig.

2. Laat het inwerken totdat de vlek is ver-
dwenen.

3. Verwijder de resten  met behulp van een 
spons. 

Voor hardnekkige vlekken op marmerop-
pervlakken, moet u het product voordat het 
volledig opdroogt verwijderen en hierna de 
behandeling herhalen. 
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Het verwijdert vlekken grondig waar 
normale schoonmaakmiddelen geen 
effect hebben. 
Het is specifiek ontworpen voor het 
verwijderen van vlekken op oppervlak-
ken van natuursteen (marmer, traver-
tijn, samengestelde steensoorten). 
Het kan gerust op natuursteen met 
gepolijste afwerking gebruikt worden, 
want het tast de glans niet aan.
Ideaal op keramiekoppervlakken met 
een laag absorptievermogen (porcel-
anato, enkelgebakken tegels met een 
ruw oppervlak).

Het verwijdert gekleurde organische 
vlekken: wijn, koffie, frisdranken, thee...

VLEKKENMIDDEL VOOR NATUURSTEEN EN PORCELANATO

Fila SR/95

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: viscose vloeistof 
Kleur: geelachtig
Geur: typisch en scherp 
Dichtheid: 1,16 kg/liter 
pH: 13

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

ETIKETTERING 
Symbool 
Sint-andrieskruis 
Risicovermeldingen 
Vormt vergiftige gassen in con-
tact met zuren. Irriterend voor de huid. Gevaar voor 
ernstig oogletsel. Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen
Veiligheidsvermeldingen 
Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking 
met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoe-
len en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de 
gootsteen werpen. Een bescherming voor de ogen/ voor 
het gezicht dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een 
arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Voorkom 
lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veili-
gheidskaart. Het bevat: natriumhypochloriet 

SAMENSTELLING 
Bevat: niet-ionische capillair-actieve stof minder dan 
5%, witmakers op basis van minder dan 5% chloor
Bevat: actieve 4,5% Cl oplossing

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

IRRITANT

5 minuten

GEBRUIKSAANWIJZINGVOORDELEN

GEGLAZUURDE 
KERAMIEK

PORCELANATO

NATUURSTEEN

GRANIET SAMENGESTELDE 
STEENSOORTEN

ANTIEK MARMER
KEIEN OF KIEZELSTEEN
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DANGEROUS FOR  
THE ENVIRONMENT 


