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

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
Με 750 ml προϊόντος:

έως και 850 τρέχοντα μέτρα
Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική ανά χέρι και ανάλογη με τα 
χαρακτηριστικά του υλικού

Έτοιμο για χρήση: δεν αραιώνεται. 
Εφαρμογή: Ψεκάστε FUGANET απευθείας επάνω στον αρμό. 
Αφήστε να δράσει μερικά λεπτά και καθαρίστε τρίβοντας με 
λειαντικό σφουγγάρι ή σκούπα-βούρτσα. Εάν οι αρμοί είναι 
ιδιαίτερα βρώμικοι, συνιστάται προκαταρκτικός βαθύτερος 
καθαρισμός με DETERDEK PRO, σε αραίωση 1:10. 

• Βιοαποδομήσιμο.
• Εύχρηστο χάρη στην πολύ πρακτική συσκευασία με 

εργονομική λαβή και δοσομετρητή σπρέι.
• Δεν φθείρει και δεν διαβρώνει τα πλακίδια.
• Δεν περιέχει οξέα ή υποχλωρικό νάτριο.

• Καθαρίζει σε βάθος τους αρμούς σε κεραμικά πατώματα και 
επενδύσεις: πλακίδια ψημένα μία ή δύο φορές, κεραμικό 
πορσελάνης, με τη μόνη εξαίρεση των απορροφητικών υλικών 
που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί.

FUGANET 
ΕΊΔΊΚΟΣ ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ 

ΓΊΑ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΊΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΡΜΩΝ

Προσοχή:
Το προϊόν θαμπώνει τις επιφάνειες από μετακρυλικό υλικό. Χρησιμοποιήστε το 
προσεκτικά κοντά σε μπανιέρες από μετακρυλικό υλικό

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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FUGANET
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ

ΑΡΜΟΙ ΜΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

Έτοιμο για χρήση: δεν αραιώνεται.

Εφαρμογή: 
1. Ψεκάστε το προϊόν απευθείας στον αρμό που 

πρέπει να καθαριστεί. 
2. Αφήστε το προϊόν να δράσει για μερικά λεπτά. 
3. Περάστε την επιφάνεια με λειαντικό 

σφουγγάρι ή σκούπα-βούρτσα. 
4. Ξεπλύνετε καλά. 

Στην περίπτωση πολύ βρόμικων αρμών, ο πρώτος 
καθαρισμός πρέπει να γίνεται με διάλυμα 
DETERDEK σε αραίωση 1: 10.  

 Εύχρηστο χάρη στην πολύ πρακτική 
συσκευασία με εργονομική λαβή και 
δοσομετρητή σπρέι.

 Δεν φθείρει και δεν διαβρώνει τα 
πλακίδια.

 Δεν περιέχει οξέα ή υποχλωρικό 
νάτριο.

 Καθαρίζει σε βάθος τους αρμούς σε 
κεραμικά πατώματα και επενδύσεις: 
πλακίδια ψημένα μία ή δύο φορές, 
κεραμικό πορσελάνης, με τη μόνη 
εξαίρεση των απορροφητικών υλικών 
που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί.

  

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
Ανάμεσα σε 5% και 15% σαπούνι.
Άλλα συστατικά: αρώματα, Linalool.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Συμβουλές προφύλαξης:
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας 
τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά 
από παιδιά. Πλύνετε . . . σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
Να φοράτε μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / 
το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν 
υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: διαφανές υγρό
Χρώμα: κεχριμπαρένιο
Οσμή: άρωμα πεύκου
Πυκνότητα: 1,008 kg/λίτρο
pH: 12,2

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.

Προσοχή: 
Το προϊόν θαμπώνει τις επιφάνειες από 
μετακρυλ ικό  υλ ικό .  Χρησ ιμοπο ιήστε 
το προσεκτικά κοντά σε μπανιέρες από 
μετακρυλικό υλικό      

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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