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FILAFUEGO
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΙΘΑΛΗΣ

ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ 
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΙ 
ΤΖΑΚΙΑ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΚΟΤΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ

Χωρίς αραίωση: Έτοιμο για χρήση.

Οδηγίες εφαρμογής 
Ψεκάστε το FILAFUEGO απευθείας επάνω στην 
επιφάνεια, σε ακτίνα περίπου 15-20 cm από το 
σημείο εφαρμογής. Αφήστε το να δράσει για 1 
με 2 λεπτά και, στη συνέχεια, ξεβγάλτε με υγρό 
πανί ή σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τη βρωμιά. 
Σκουπίστε με καθαρό πανί ή απορροφητικό 
χαρτί. Σε περίπτωση επίμονης βρωμιάς, 
συνιστάται η επανάληψη της διαδικασίας με 
λειαντικό σφουγγάρι.   
    
   

 Εξαιρετική καθαριστική δράση
 Αποτελεσματικό ακόμη και σε 
επενδύσεις

 Ενεργεί γρήγορα
 Δεν στάζει και δεν αφήνει κηλίδες.
 Ευχάριστο άρωμα
 Εύκολη χρήση

 Απορρυπαντικό σε σπρέι αφρού για 
την αφαίρεση της αιθάλης, ειδικό για 
τον καθαρισμό των τζαμιών και των 
επενδύσεων σε σόμπες και τζάκια.

 Αφαιρεί ακόμη και τη δύσκολη βρωμιά 
από καμένες λιπαρές ουσίες σε 
φούρνους, σχάρες, εστίες, επενδύσεις 
μπάρμπεκιου από τούβλα και φυσική 
πέτρα.

  

Μία συσκευασία διαρκεί για ένα ολόκληρο τρίμηνο*

* Ενδεικτική τιμή σε συνθήκες συχνής χρήσης

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Συσκευασίες
500 ml με ακροφύσιο σπρέι. 
Κιβώτια των 12 τεμαχίων.

Προσοχή: 
Μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει επάνω 
στην επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε επάνω 
σε πρόσφατα γυαλισμένο μάρμαρο ή πέτρα, 
επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία 
με κερί ή ξύλινες επιφάνειες. Όσον αφορά τις 
μεταλλικές επιφάνειες, επαληθεύετε προληπτικά 
την αντοχή τους στο προϊόν (εάν η επιφάνεια δεν 
είναι ανθεκτική, ξεπλύνετε αμέσως).    

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

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
Μικρότερο του 5% μη ιοντικά 
επιφανειοδραστικά αρώματα, Coumarin, 
Limonene, Linalool, Συντηρητικά, Συντηρητικά 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
Προκαλεί σοβαρά δερματικά 
εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
Δηλώσεις προφυλάξεων: 
Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε σκόνη / 
αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / 
εκνεφώματα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με 
τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα 
ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο 
ντους]. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Διάθεση 
του περιεχομένου / περιέκτη σε σύμφωνα με 
τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς 

κανονισμούς. Περιέχει: ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΝΑΤΡΙΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Οσμή: άρωμα αναμενόμενο για διαλυτικό
Πυκνότητα: 1,01 κιλά/λίτρο
pH: 13,5
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.
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