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ΒΙΟ∆ ΙΑΣΠΩΜΕΝΟ
προ ϊ ο ν
Β ΙΟ∆ ΙΑΣΠΩΜΕΝΟ
προ ϊ ο ν

ΚΕΡΑΜΊΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΚΕΡΑΜΊΚΑ, 
ΜΩΣΑΪΚΑ, ΓΥΑΛΊ, ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΊ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση. 

Εφαρμογή: Ψεκάστε VIABAGNO επάνω στην επιφάνεια προς 
καθαρισμό, αφήστε το να δράσει για μερικά δευτερόλεπτα και, 
στη συνέχεια, περάστε με υγρό σφουγγάρι. 

• Βιοαποδομήσιμο.
• Ένα προϊόν για όλο το μπάνιο, από τα είδη υγιεινής ως τα 

δάπεδα.
• Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση: ψεκάζετε και περνάτε.
• Ιδανικό για μωσαϊκά.
• Δεν φθείρει τις μπανιέρες από μετακρυλικό υλικό.
• Δεν προκαλεί φθορές στα είδη μπάνιου από ανοξείδωτο 

ατσάλι.
• Καθαρίζει και απολυμαίνει.

• Καθαρίζει σε βάθος όλες τις επιφάνειες του μπάνιου.
• Απομακρύνει τις επικαθίσεις ασβεστίου.
• Κάνει τα πάντα λαμπερά.

VIABAGNO 
ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ ΚΑΤΑ 
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσοχή:
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επιφάνειες από γυαλισμένο μάρμαρο και 
επισμαλτωμένες επιφάνειες ευαίσθητες στα οξέα. Να χρησιμοποιείται με 
προσοχή κοντά σε αυτές τις επιφάνειες (ώστε να μην στάξει επάνω τους).

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° 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 750 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): 
κιβώτια των 6 τεμαχίων.
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FILAVIA BAGNO
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
ΓΥΑΛΙ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: 
Ψεκάστε στην επιφάνεια κρατώντας το μπουκάλι 
σε όρθια θέση περίπου 20-30 cm από το σημείο 
εφαρμογής. Αφήστε να ενεργήσει και περάστε 
με υγρή σπογγοπετσέτα.   
    
   

 Ένα προϊόν για όλο το μπάνιο, από τα 
είδη υγιεινής ως τα δάπεδα.

 Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση: 
ψεκάζετε και περνάτε.

 Ιδανικό για μωσαϊκά.
 Δεν φθείρει τις μπανιέρες από 
μετακρυλικό υλικό.

 Δεν προκαλεί φθορές στα είδη 
μπάνιου από ανοξείδωτο ατσάλι.

 Καθαρίζει και απολυμαίνει

 Καθαρίζει σε βάθος όλες τις επιφάνειες 
του μπάνιου.

 Απομακρύνει τις επικαθίσεις ασβεστίου.
 Κάνει τα πάντα λαμπερά.

  

Συσκευασίες
Δοχεία των 500 ml με ακροφύσιο σπρέι 
(trigger): κιβώτια των 12 τεμαχίων. 

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

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

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Μη ιονικά τασιενεργά κάτω από 5%, κατιονικά 
τασιενεργά κάτω από 5%.
Άλλα συστατικά: άρωμα, λιναλοόλη, λιμονένιο, 
υδροξυ-κιτρονελλάλη, βενζοϊκό βενζύλιο, 
βουτυλοφαινυλο-μεθυλο-προπιονάλη.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Συμβουλές προφύλαξης:
Σε περίπτωση που επισκεφτείτε γιατρό, να έχετε 
διαθέσιμο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά 
μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια 
/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο 
οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευθείτε γιατρό.              

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Χρώμα: μπλε
Οσμή: κίτρο
Πυκνότητα: 1,009 κιλά/λίτρο
pH: 2,2

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: 
Μην χρησιμοποιείτε σε γυαλισμένα μάρμαρα και 
επισμαλτωμένες επιφάνειες ευαίσθητες στα οξέα, 
ενώ προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν 
κοντά σε τέτοιες επιφάνειες      

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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