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RENDIMENTO
Rendimento orientativo e dilução (750 ml):

Até 850 metros lineares.

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

No se dilui: não se diluí. 

Aplicação: Pulverizar FUGANET sobre la junta y dejar actuar unos minutos. Esfregar 
com um esfregão e enxaguar bem no final. Com juntas excessivamente sujias, 
recomenda-se uma primeira limpeza profunda com DETERDEK PRO diluído 1:10 em 
água. 

• Biodegradável.
• Muito prático e fácil de utilizar.
• Não estraga nem mancha os azulejos.
• Não contem ácidos nem hipoclorito de sódio.

• Limpa a fundo as juntas de azulejos cerâmicos (esmaltados, grés porcelânicos, 
mosaico vidrado).

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

Atenção: 
Não utilizar sobre superfícies de metacrilato, mármore polido, terrazo polidos e 
pedras calcárias.
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AS VANTAGENS

COMO SE UTILIZA

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.
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AS VANTAGENSPARA QUE SERVE COMO SE UTILIZA 

FUGANET
DETERGENTE DE JUNTAS 

 JUNTAS 

Pronto para usar: não se diluí.

Aplicação: 
1. Pulverizar o produto diretamente   
 sobre a junta que se deseja limpar. 
2. Deixar atuar durante uns minutos 
3. Esfregar com um esfregão 
4. Enxaguar bem no final.  

No caso das junta terem muita sujidade 
incrustada pelo tempo, recomenda-se limpá-
las utilizando o detergente ligeiramente ácido 
DETERDEK diluído 1:10 em água.  

 Muito prático e fácil de utilizar. 
 Não estraga nem mancha os azulejos. 
 Não contem hipoclorito de sódio 
(lixivia) nem substâncias ácidas que 
possam estragar, agredir e debilitar as 
juntas ou o esmalte da cerâmica.  

 Limpa a fundo as juntas de azu-
lejos cerâmicos (esmaltados, grés 
porcelânicos), excluindo os materiais 
absorventes. 

Atenção: 
Não utilizar o produto sobre superfícies de 
metacrilato nem em superfícies de mármore 
polido e terrazo polidos (pedras calcárias).

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.
O produto aplica-se com temperatura do material 
entre 5º e 30º C.

COMPOSIÇÃO 
Contém: EDTA e sais inf. ao 5%, sabão sup. ao 5%, 
mais inf. ao 15%. Outros componentes: perfume, 
linalool.   

ETIQUETADO
Advertências: Perigo
Indicações de perigo:
Provoca queimaduras na pele e 
lesões oculares graves.
Recomendações de segurança:
Se for necessário consultar um médico, mostre-
lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do 
alcance das crianças. Usar luvas de protecção 
/ vestuário de protecção / protecção ocular / pro-
tecção facial. Contacte imediatamente um CEN-
TRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um 
médico. Armazenar em local fechado à chave. 
Eliminar o conteúdo / recipiente em conformida-
de com as indicações administrativas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspeto: líquido transparente 
Cor: ligeiramente amarelado
Odor: a pinho   
Densidade: 1,008 kg/l
pH: 12,2
Esta informação é o resultado de nossos conhecimen-
tos técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas 
investigações e comprovações de laboratório. Podem 
existir fatores que nos escapem, tais como: estado da 
superfície antes do tratamento, características e aca-
bamento do material não especificados, condições 
ambientais, profissionalidade do aplicador, etc. Reco-
menda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a 
superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsa-
bilidade pelo uso incorreto dos seus produtos. 

Embalagens
Emb. plástico de 500 ml com pulveriza-
dor á pressão ; caixas de 12 unidades.
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