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RENDIMENTO
Duração para uma temporada*
*Valor meramente indicativo, depende das vezes que for utlizado

Não se diluí: pronto para usar.
Aplicação após a colocação de superficies novas: Pulverizar sobre a superficie 
a uma distancia de 15-20 cm. Deixar atuar uns 2 minutos e enxaguar con pano 
humido removendo a sujidade. Secar com um pano ou papel absorvente. No caso 
de uma sujidade mais intensa, aconselha se usar um esfregão verde, repetir se for 
necessário 

• Biodegradável
• Extraordinária ação de limpeza
• Eficaz também em revestimentos
• Atua rápidamente
• Não escorre e não deixa marcas
• Perfume agradável
• Fácil de usar

• Espuma em spray detergente elimina hollín, especifico para a limpeza de vidros 
e revestimentos de fogões e chaminés.

• Elimina eficazmente a sujidade intensa de gordura de combustão igualmente em 
fornos, grelhadores, revestimentos de chaminés e churrascos em ladrilho, pedra 
e cimento.

Atenção: 
Não deixar o produto sobre a superfície, não utilizar em mármore polido, pedras 
polidas, madeira e superfícies tratadas com cera.
Em superfícies metálicas averiguar previamente a resistência ao produto (em 
caso de não funcionar enxaguar com agua limpa de seguida).

FUEGO 
LIMPEZA DE LAREIRAS

PARA QUE SERVE

AS VANTAGENS

COMO SE UTILIZA

VIDROS, PEDRA NATURAL E ARTIFICIAL, 
BARRO, FACÉ A VISTA E REFRACTARIO, 
GRÉS PORCELÂNICO, CERÂMICA, 
CIMENTO, AÇO INOX
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TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.

Embalagens
750 ml com pulverizador:
caixas de 6 unidades.

9



10

AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FILAFUEGO
ELIMINA FULIGEM

 DE VIDROS DE 
RECUPERADOR DE 
SALA
 CHAMINÉS
 PEDRA NATURAL
 PEDRA ARTIFICIAL
 BARRO
 REFRATÁRIO E 
LADRILHO FACE VISTA
 GRÉS
 CERÂMICA
 CIMENTO E AÇO INOX

No se dilui. Pronto a usar.
Aplicação: 
Pulverizar FILAFUEGO diretamente sobre a 
superfície a uma distância de 15-20 cm do 
ponto de aplicação.

Deixar atuar durante 1-2 minutos. Limpar com 
pano ou esponja húmida eliminando a sujidade 
e secar com o papel absorvente. No caso de 
uma sujidade mais intensa, aconselha se usar 
um esfregão verde, repetir se for necessário

Atenção: não deixar o produto sobre a 
superfície; Não é usado em mármore polido, 
pedras polidas, madeira e superfícies tratadas 
com cera. Em superfícies metálicas averiguar 
previamente a resistência ao produto (em caso 
de não funcionar enxaguar com agua limpa de 
seguida).

 Extraordinária ação de limpeza
 Eficaz também em revestimentos
 Atua rapidamente
 Não escorre e não deixa marcas
 Perfume agradável
 Fácil de usar 
 Ideal em cozinhas: limpa os fogões 
em inox

 Espuma em spray detergente 
elimina hollín, especifico para a 
limpeza de vidros e revestimentos 
de fogões e chaminés. .

 Elimina eficazmente a sujidade 
intensa de gordura de combustão 
igualmente em fornos, grelhadores, 
revestimentos de chaminés e 
churrascos em ladrilho, pedra e 
cimento.

Embalagens
Emb. plástico de 500 ml com 
pulverizador á pressão: caixas de 12 
unidades. 

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças
• Não verter para o meio ambiente depois do 
uso.

TEMPERATURAS
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º 
e 30º C.

CONTEM
Tensioactivos cationicos inf. 5%.
Comtém: Perfume, Cumarina, Limão, Linalol.

ETIQUETADO
Advertências: Perigo
Advertências de perigo:
Provoca queimaduras na pele e 
lesões oculares graves.
Recomendações de prudência:
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das 
crianças. Não respirar as poeiras / fumos / gases / 
névoas / vapores / aerossóis. Usar luvas / vestuário 
de proteção e a proteção ocular / facial. Contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS / médico. Armazenar em local 
fechado à chave. Eliminar o conteúdo / recipiente em 
conformidade com os regulamentos locais/regionais/ 
nacionais/internacionais. Contém: HIDRÓXIDO DE 
SÓDIO.

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Odor: a pinho
Densidade: 1.01 kg/litro
pH: 13.5

Esta informação é o resultado dos nossos conhe-
cimentos técnicos mais recentes e apoiam-se em 
contínuas investigações e comprovações de labo-
ratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais 
como: estado da superfície antes do tratamento, 
características e acabamento do material não espe-
cificados, condições ambientais, profissionalidade 
do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar 
um teste preliminar sobra a superfície a tratar. Fila 
não assume nenhuma responsabilidade pelo uso 
incorreto dos seus produtos.

Duração para uma temporada*

*Valor meramente indicativo, depende das vezes 
que for utlizado

RENDIMIENTO 

 FILAPHZERO 
(dil. 10%)

FILAFUEGO

pH
0,8

FILACLEANER
(dil. 10%)

pH
7

pH
13,5


