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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Αφαιρεί τους λιπαρούς και ελαιώδεις λεκέδες από cotto, klinker, 

φυσική πέτρα, γρανίτη, τεχνογρανίτη (agglomerate), μάρμαρο 
αντικέ, χαλίκι ή βότσαλο, τσιμέντο.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Ιδιαίτερα πρακτικό λόγω του άνετου ψεκαστήρα.
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε cotto εξωτερικού χώρου 

χωρίς επεξεργασία ή επεξεργασμένο με προϊόντα που δεν 
δημιουργούν μεμβράνη.

• Δεν αφήνει ίχνη εάν η κηλίδα είναι νωπή.
• Ιδανικό ακόμη και επάνω σε klinker, κόκκινο κεραμικό και 

φυσική πέτρα.
• Καθαρίζει εκεί όπου δεν φτάνουν τα άλλα αφαιρετικά 

λεκέδων.
• Υψηλές επιδόσεις ακόμη και στις μη επεξεργασμένες 

επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 

Εφαρμογή: 
1. Ψεκάστε από απόσταση 15 cm, κρατώντας το δοχείο υπό κλίση 
περίπου 45°. 
2. Αφήστε να στεγνώσει για μερικά λεπτά. Θα σχηματιστεί μια 
λεπτή λευκή σκόνη που θα αιχμαλωτίσει τη διαλυμένη βρωμιά 
από λιπαρές ουσίες. 
3. Αφαιρέστε με βούρτσα. 
4. Περάστε με υγρό πανί. Στη σπάνια περίπτωση που παραμείνουν 
κηλίδες, επαναλάβετε τη διαδικασία. 

Προσοχή:
Σε δάπεδα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με κερί, μετά από τη διαδικασία 
είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το προϊόν από ολόκληρο το πλακίδιο και να 
φρεσκάρετε την προστασία.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° 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 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΑΦΑΊΡΕΤΊΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΣΕ 
ΣΠΡΕΪ ΓΊΑ COTTO, KLINKER 

ΚΑΊ ΦΥΣΊΚΗ ΠΕΤΡΑ

COTTO, KLINKER, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΊΤΗΣ 
ΚΑΊ ΦΥΣΊΚΗ ΠΕΤΡΑ, ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ, 
ΤΣΊΜΕΝΤΟ

NOSPOTNOSPOT
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FILANOSPOT
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΚΟΤΟ, ΚΛΙΝΚΕΡ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: 
1. Ψεκάστε από απόσταση 15 cm, κρατώντας το 

δοχείο υπό κλίση περίπου 45°. 
2. Αφήστε να στεγνώσει για μερικά λεπτά. Θα 

σχηματιστεί μια λεπτή λευκή σκόνη που 
θα αιχμαλωτίσει τη διαλυμένη βρωμιά από 
λιπαρές ουσίες. 

3. Αφαιρέστε με βούρτσα. 
4. Περάστε με υγρό πανί. 

Στη σπάνια περίπτωση που παραμείνουν κηλίδες, 
επαναλάβετε τη διαδικασία.  

 Ιδιαίτερα πρακτικό λόγω του άνετου 
ψεκαστήρα.

 Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε 
κότο εξωτερικού χώρου χωρίς 
επεξεργασία ή επεξεργασμένο με 
προϊόντα που δεν δημιουργούν 
μεμβράνη.

 Δεν αφήνει ίχνη εάν η κηλίδα είναι 
νωπή.

 Ιδανικό ακόμη και επάνω σε κλίνκερ, 
κόκκινο κεραμικό και φυσική πέτρα.

 Καθαρίζει εκεί όπου δεν φτάνουν τα 
άλλα αφαιρετικά λεκέδων.

 Υψηλές επιδόσεις ακόμη και στις μη 
επεξεργασμένες επιφάνειες.

 Αφαιρεί τους λιπαρούς και ελαιώδεις 
λεκέδες από κότο, κλίνκερ, φυσική 
πέτρα, γρανίτη, συσσωματώματα, 
μάρμαρο αντικέ, χαλίκι ή βότσαλο, 
τσιμέντο.

Συσκευασίες
Δοχεία των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με 
θερμοκρασία μεταξύ 5° και 30° C.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
30% υδρογονάνθρακας, άρωμα, λιναλοόλη.
Προωθητικό: βουτάνιο, προπάνιο, ισοβουτάνιο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Εξαιρετικά εύφλεκτο 
αερόλυμα. Δοχείο υπό 
πίεση: μπορεί να εκραγεί αν 
θερμανθεί. Προκαλεί σοβαρό 
οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί 
να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί 
να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρματος ή σκάσιμο.
Συμβουλές προφύλαξης:
Ε ά ν  ζ η τ ή σ ε τ ε  ι α τ ρ ι κ ή 
συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 
ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, 
θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή 
άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά 
τη χρήση. Να φοράτε μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια 
/ το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται 
σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C / 122°F. Διάθεση 
του περιεχομένου / περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς/
περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει: 
Υδρογονάνθρακες απαλλαγμένοι ΚΕΤΟΝΗ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: αερόλυμα
Οσμή: χαρακτηριστικό
Σημείο βρασμού: κάτω των 35 C°
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: 
Σε δάπεδα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία 
με κερί, μετά από τη διαδικασία είναι απαραίτητο 
να αφαιρέσετε το προϊόν από ολόκληρο το 
πλακίδιο και να φρεσκάρετε την προστασία.      

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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