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ΒΙΟ∆ ΙΑΣΠΩΜΕΝΟ
προ ϊ ο ν
Β ΙΟ∆ ΙΑΣΠΩΜΕΝΟ
προ ϊ ο ν

Χωρίς αραίωση: Έτοιμο για χρήση 

Εφαρμογή: Ψεκάστε επάνω στην επιφάνεια, κρατώντας τη φιάλη 
σε όρθια θέση, σε απόσταση περίπου 20-30 cm από το σημείο 
εφαρμογής. Καθαρίστε με ένα στεγνό μαλακό πανί. 

• Δεν περιέχει αλκοόλ ή αμμωνία.
• Παρά την ήπια σύνθεσή του, απομακρύνει άριστα τις λιπαρές 

ουσίες.
• Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
• Γρήγορο στέγνωμα.
• Δεν αφήνει κηλίδες.
• Ήπιο απορρυπαντικό για όλες τις επιφάνειες.

• Αφαιρεί τους ρύπους από όλες τις επιφάνειες: επενδύσεις, 
κεραμικά, βινυλικά πατώματα, επισμαλτωμένες επιφάνειες, 
ανοξείδωτο ατσάλι, τζάμια και καθρέφτες.

• Ιδανικό για ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, έπιπλα και παρκέ 
γραφείων.

• Τέλειο για πάγκους από μάρμαρο, τεχνογρανίτες (agglomerate) 
από μάρμαρο και χαλαζία.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΡΑΜΊΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΕΠΊΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΊΚΟ, ΠΕΤΡΑ, ΓΥΑΛΊ, ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, 
ΔΕΡΜΑΤΊΝΗ, ΠΑΡΚΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΊΚΟ ΚΑΊ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, 
ΑΤΣΑΛΊ, ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΊ ΓΡΑΝΊΤΗΣ, ΧΑΛΑΖΊΑΣ ΚΑΊ 
ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΊΤΕΣ (AGGLOMERATE)

BRIO 
ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ 

ΚΑΘΑΡΊΟΤΗΤΑ ΓΊΑ ΤΟ ΣΠΊΤΊ
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Προσοχή:
Μακριά από παιδιά.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ
• Μακριά από παιδιά.
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.

Συσκευασίες
Δοχεία των 750 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): 
κιβώτια των 6 τεμαχίων.
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FILABRIO
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Εφαρμογή: 
Ψεκάστε επάνω στην επιφάνεια, κρατώντας τη 
φιάλη σε όρθια θέση, σε απόσταση περίπου 20-30 
cm από το σημείο εφαρμογής. Καθαρίστε με ένα 
στεγνό μαλακό πανί.   
    
   

 Δεν περιέχει αλκοόλ ή αμμωνία.
 Παρά την ήπια σύνθεσή του, 
απομακρύνει άριστα τις λιπαρές 
ουσίες.

 Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
 Γρήγορο στέγνωμα.
 Δεν αφήνει κηλίδες.
 Ήπιο απορρυπαντικό για όλες τις 
επιφάνειες.

  

Συσκευασίες
Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι 
(trigger): κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με 
θερμοκρασία μεταξύ 5° και 30° C.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Ανιονικά τασιενεργά κάτω από 5 %.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Δεν απαιτείται ετικέτα ούτε ενδείξεις κινδύνου 
και ασφαλείας, καθότι το προϊόν δεν θεωρείται 
επικίνδυνο σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.  
 
 
 
 
                       

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: διαφανές υγρό
Οσμή: αλκοολικό
Πυκνότητα: 0,998 kg/
pH: 10,7

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο 
πρόσφατων τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται 
από συνεχείς έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. 
Ωστόσο, λόγω παραγόντων που δεν μπορούμε να 
σταθμίσουμε, οι συστάσεις που σας δίνονται απαιτούν 
πάντα και σε κάθε περίπτωση εξέταση, δοκιμή και 
έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. 
Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη 
χρήση των προϊόντων της.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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FILAPHZERO
(διάλ. 10%)

FILABRIO
/

FILAPS87
/

pH 
0,8

FILACLEANER
(διάλ. 10%)

pH 
7

pH 
10,7

pH 
12,7

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΠΕΤΡΑ
ΤΖΑΜΙΑ, 
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
ΠΑΡΚΕ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΑΤΣΑΛΙ
ΜΑΡΜΑΡΟ
ΧΑΛΑΖΙΑΣ

 Αφαιρεί τους ρύπους από όλες τις 
επιφάνειες: επενδύσεις, κεραμικά, 
πλαστικά παρκέ, επισμαλτωμένες 
επιφάνειες, ανοξείδωτο ατσάλι, τζάμια 
και καθρέφτες.

 Ιδανικό για ντουλάπια κουζίνας και 
μπάνιου, έπιπλα και παρκέ γραφείων.

 Ιδανικό για ντουλάπια κουζίνας και 
μπάνιου, έπιπλα και παρκέ γραφείων.


