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FILAPHZERO
ΔΥΝΑΤΟ ΟΞΙΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟ ΠΟΥΡΙ

ΚΟΤΟ
ΚΛΙΝΚΕΡ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Αραίωση: από 1:5 έως 1:10 ανάλογα με τη βρωμιά που πρέπει 
να απομακρυνθεί.

Εφαρμογή: 
Για τα υπολείμματα τοποθέτησης στα δάπεδα: σε 
απορροφητικά υλικά όπως το κότο και η πέτρα, συνιστάται το 
βρέξιμο της επιφάνειας με άφθονο νερό πριν από το πλύσιμο. 
Ανάλογα με το είδος των επικαθίσεων προς αφαίρεση, 
διαλύστε 1 λίτρο FILAPHZERO σε 5 ή 10 λίτρα νερού. 
Κατανείμετε το διάλυμα που θα προκύψει με αυτόν τον 
τρόπο στην επιφάνεια, αφήνοντάς το να δράσει για 4-5 
λεπτά ώστε να διευκολυνθεί η διάλυση της βρωμιάς. Έπειτα 
περάστε με σκληρή σκούπα-βούρτσα ή τριβείο μονού δίσκου 
με προσαρτημένο τον κατάλληλο δίσκο (π.χ. καφέ για το 
κότο), μαζεύοντας το υπόλειμμα με πανί ή ηλεκτρική σκούπα 
υγρών. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
Για τοίχους και κάθετες επιφάνειες: πριν από το πλύσιμο, 
συνιστάται να βρέξετε την επιφάνεια με άφθονο νερό. 
Εφαρμόστε το καθαρό προϊόν με πινέλο. Αφήστε να δράσει 
για 4-5 λεπτά, τρίψτε με σκληρή σκούπα-βούρτσα ή άλλο 
εργαλείο και ξεπλύνετε με άφθονο νερό, αν είναι δυνατό με 
πλυστικό μηχάνημα.

 Ρυθμισμένο διάλυμα οξέος, δεν 
εκπέμπει επιβλαβείς αναθυμιάσεις 
για το χρήστη και το περιβάλλον: 
αντικαθιστά το υδροχλωρικό οξύ.

 Σε σύγκριση με τα αδιάλυτα οξέα, 
των οποίων η δράση διαρκεί λίγα 
δευτερόλεπτα, αφαιρεί το πουρί σε 
βάθος χρόνου.

 Είναι παχύρρευστο, επομένως 
ενδείκνυται για χρήση σε κάθετους 
τοίχους.

 Καθαρίζει ενώ συγχρόνως αφαιρεί 
το πουρί λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητάς του σε τασιενεργά.

 Αφαιρεί βρωμιές και υπολείμματα 
μπάζων.

 Εξαφανίζει τυχόν κρυσταλλικά άλατα.
 Καθαρίζει και αφαιρεί το πουρί.
 Είναι απαραίτητο για το κότο όταν 
δεν αρκούν τα κοινά όξινα προϊόντα 
ρυθμισμένου τύπου που αφαιρούν το 
πουρί.

  

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Κότο 1:5                        20 m2

Κεραμικό πορσελάνης 1:5        40 m2

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συσκευασίες
Δοχεία του 1 λίτρου: 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
Μικρότερο του 5% επιφανειοδραστικά 
κατιόντα, Ανάμεσα σε 15% και 30% φωσφορικά 
άλατα αρώματα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
Προκαλεί  σοβαρά δερματικά 
εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
Επιβλαβές για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.  
Συμβουλές προφύλαξης: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, 
να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται μόνο στον 
αρχικό περιέκτη. Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις 
/ αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Να φοράτε 
προστατευτικών γαντιών / προστατευτικών ενδυμάτων και 
μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. 
Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές 
ζημιές. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε σύμφωνα 
με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς 

κανονισμούς. Περιέχει: ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ 
ΟΞΥ, OLEYL BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναμονή: υγρό
Χρώμα: απαλή φουντουκί απόχρωση
Οσμή: διαπεραστική οσμή
Πυκνότητα: 1,115 κιλά/λίτρο
pH: 0,8 (διάλ. 10% σε νερό)
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 FILAPHZERO είναι προϊόν υψηλής συμπύκνωσης 
και για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση του 
αποκλειστικά σε περιπτώσεις έντονης βρωμιάς 
όπου απαιτείται πραγματικά. Μην χρησιμοποιείτε 
το FILAPHZERO σε μάρμαρο και γενικά σε υλικά 
ευαίσθητα στα οξέα. Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, 
συνιστάται ο έλεγχος της αντίδρασής του σε ένα 
μικρό τμήμα της επιφάνειας.    

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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