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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Αφαιρεί τους έγχρωμους οργανικούς λεκέδες: κρασί, καφέ, 

αναψυκτικά, τσάι κ.ά.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Απομακρύνει τους λεκέδες σε βάθος όταν τα κοινά 

καθαριστικά αποτυγχάνουν.
• Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αφαίρεση των λεκέδων 

σε επιφάνειες από φυσική πέτρα μάρμαρο, τραβερτίνη, 
τεχνογρανίτη (agglomerate).

• Είναι δυνατή η απαλή χρήση του σε φυσική πέτρα με 
γυαλιστερό φινίρισμα, καθότι δεν φθείρει το φινίρισμα.

• Ιδανικό σε κεραμικές επιφάνειες με μικρή απορροφητικότητα 
(κεραμικό πορσελάνης, πλακίδια ψημένα μία φορά με τραχιά 
επιφάνεια).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 
Εφαρμογή: 
1. Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε στο λεκέ 
που θέλετε να αφαιρέσετε, καλύπτοντας ολόκληρο το λεκέ. 
2. Αφήστε το να δράσει για περίπου 15 λεπτά. 
3. Αφαιρέστε το υπόλειμμα με ένα σφουγγάρι. Για επίμονους 
λεκέδες σε μαρμάρινες επιφάνειες, είναι απαραίτητο να 
αφαιρέσετε το προϊόν προτού στεγνώσει τελείως και στη 
συνέχεια να επαναλάβετε τη διαδικασία. 

Προσοχή:
Το προϊόν αποχρωματίζει τα υφάσματα.

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.
• Μην χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με οξέα.
• Εφαρμόστε το προϊόν αερίζοντας το χώρο.

Συσκευασίες
Δοχεία των 75 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

ΥΓΡΟ ΑΦΑΊΡΕΣΗΣ 
ΛΕΚΕΔΩΝ

ΚΕΡΑΜΊΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΑ ΚΑΊ 
ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΊΤΗΣ (AGGLOMERATE), 
ΕΠΊΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΊΚΟ, 
ΤΣΊΜΕΝΤΟ
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FILASR95
ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΕΚΕΔΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: 
1. Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση. 

Εφαρμόστε στο λεκέ που θέλετε να 
αφαιρέσετε, καλύπτοντας ολόκληρο το λεκέ. 

2. Αφήστε το να δράσει για περίπου 15 λεπτά. 
3. Αφαιρέστε το υπόλειμμα με ένα σφουγγάρι. 

Για επίμονους λεκέδες σε μαρμάρινες 
επιφάνειες, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε 
το προϊόν προτού στεγνώσει τελείως και στη 
συνέχεια να επαναλάβετε τη διαδικασία. 
   

 Απομακρύνει τους λεκέδες σε 
βάθος όταν τα κοινά καθαριστικά 
αποτυγχάνουν.

 Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την 
αφαίρεση των λεκέδων σε επιφάνειες 
από φυσική πέτρα (μάρμαρο, 
τραβερτίνη, συσσωματώματα).

 Είναι δυνατή η απαλή χρήση του 
σε φυσική πέτρα με γυαλιστερό 
φινίρισμα, καθότι δεν φθείρει το 
φινίρισμα.

 Ιδανικό σε κεραμικές επιφάνειες με 
μικρή απορροφητικότητα (κεραμικό 
πορσελάνης, πλακίδια ψημένα μία 
φορά με τραχιά επιφάνεια).

 Αφαιρεί τους έγχρωμους οργανικούς 
λεκέδες: κρασί, καφέ, αναψυκτικά, τσάι 
κ.ά.

  

Συσκευασίες
Δοχεία των 75 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.  
• Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 
• Μην χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με οξέα.  
• Εφαρμόστε το προϊόν αερίζοντας το χώρο. 

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

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Μικρότερο του 5% μη ιοντικά 
επιφανειοδραστικά Ανάμεσα σε 5% και 15% 
λευκαντικά με βάση το χλώριο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Προκαλεί σοβαρά 
δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Πολύ 
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό 
για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται 
τοξικά αέρια. Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να 
ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).  
Σ υ μ β ο υ λ έ ς  π ρ ο φ ύ λ α ξ η ς :  Μ α κ ρ ι ά  α π ό 
παιδιά. Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις 
/  αέρια /  σταγονίδια /  ατμούς /  εκνεφώματα. Σ Ε 
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: 
ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ.    
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: αδιαφανές
Χρώμα: ανοιχτό κίτρινο
Οσμή: διαπεραστική οσμή
Πυκνότητα: 1,10 κιλά/λίτρο
pH: 13 
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: 
Το προϊόν αποχρωματίζει τα υφάσματα.      

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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