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FILANOSPOT
ODSTRAŇOVAČ SKVRN VE SPREJI NA TERAKOTU, KLINKER A PŘÍRODNÍ KÁMEN

TERAKOTA
KLINKER
KÁMEN A 
AGLOMERÁTY
CEMENT

Neřeďte: prostředek připravený k použití.

Aplikace: 
1. Nastříkejte ze vzdálenosti 15 cm za přidržení 

nádobky přibližně pod úhlem 45°. 
2. Nechte několik minut zaschnout. Vytvoří se tenká 

vrstva bílého prášku, která zachytí rozpuštěné 
mastné nečistoty. 

3. Odstraňte kartáčem. 
4. Přejeďte vlhkým hadrem. 

V případě, že by na ošetřeném povrchu zůstaly 
šmouhy, zopakujte uvedený postup.  

 Je velmi praktický díky pohodlnému 
stříkači.

 Je mimořádně účinný na externí 
terakotě, neošetřené nebo ošetřené 
s použitím přípravků vytvářejících 
povrchový film.

 Když je skvrna čerstvá, po odstranění 
nezanechává stopy.

 Dokonalý také na klinker, červený gres a 
přírodní kámen.

 Čistí tam, kam se běžné odstraňovače 
skvrn nedostanou.

 Zaručuje velkou výkonnost také na 
neošetřených površích.

 Odstraňuje mastné a olejové skvrny z 
terakoty, klinkeru, přírodního kamene, žuly, 
aglomerátů, mramoru se starým vzhledem, 
kamenů nebo kočičích hlav a cementu.

  

Balení
Tlakové nádobky po 250 ml: karton s 12 kusy. 

VAROVÁNÍ
• Uchovávejte mimo dosah dětí.  
• Po použití neodhazujte volně v přírodě. 

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 0 do 30 °C
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě 
od 5 do 30 °C.

OBSAHUJE
30% uhlovodík, vůně, linalool.
Pohonná látka: Butan, Propan, Isobutan.

OZNAČENÍ ŠTÍTKY
Signální slova: Nebezpečí
S t a n d a r d n í  v ě t y  o 
nebezpečnosti:
Vysoce zápalný aerosol. 
Při požití nebo vniknutí do 
dýchacích cest může být 
smrtelný. Způsobuje podráždění 
kůže. Může způsobovat 
ospalost nebo závratě. Je 
toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobým účinkem.
Pokyny  p ro  bezpečné 
zacházení:
Po manipulaci důkladně omyjte ruce Používejte ochranné rukavice 
/ ochranný oděv / ochranu zraku / ochranu obličeje. PŘI POŽITÍ: 
okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
/ lékaře / . . . PŘI VDECHNUTÍ: přepravte postiženého na čerstvý 
vzduch a nechte jej v klidu v poloze, která podporuje dýchání. 
Obsahuje: SMĚS HEPTANU - ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY. 
Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a 

nevystavujte teplotě vyšší než 50 °C. Nepropichujte nebo nespalujte 
ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů 
zapálení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, 
horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled: aerosol
Zápach: charakteristický
Bod varu: menší než 35 °C

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších technických 
znalostí a jsou podporovány nepřetržitým výzkumem 
a laboratorními kontrolami. Navzdory tomu však z důvodů, 
které nedokážeme ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují 
odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii. 
Fila neponese žádnou odpovědnost za nesprávné použití svých 
výrobků.

Pozor: 
Na podlahách ošetřených voskem je po uvedeném 
postupu třeba odstranit ošetření z celé dlaždice a 
obnovit ochranu.      
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