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Fila NoAlgae

Förpackningar
500 ml flaskor med spraymunstycke (avtryckare): Kartonger med 12 stycken.
5 liters dunkar: Kartonger med 4 stycken.

Praktisk förpackning med spraymun-
stycke.
Perfekt på vertikala och horisontella 
ytor.
Långtidsverkande.
Idealiskt för de flesta ytor såsom tak, 
väggar, golv, trappor av terrakotta, 
klinker, råa tegelstenar, natursten och 
betong.
Idealiskt för utomhusbruk med garan-
terat utmärkta resultat: Spraya och låt 
verka några dagar.
Ingen avspolning behövs.

Tar bort alger, mossa och lav från väg-
gar och golv utomhus.
Perfekt efter Fila Smuffy för att förhin-
dra att det återbildas mögel.

Klart för användning: Spädes ej

Applicering:   
1. Spraya produkten direkt på ytan som 

ska rengöras. Använd airless-pump för 
större områden. Produkten kan även 
appliceras med pensel. FilaNoalgae 
börjar att verka direkt och den gröna 
påväxten försvinner efterhand.

2. Envisa beläggningar försvinner på två till 
tre dagar. 

3. Spola av med vatten eller invänta en 
regnskur när ytan är ren. Restprodukten 
tränger in i materialet, fortsätter att 
verka och förhindrar ny påväxt.

Varning: 
Det rekommenderas att applicera ett vatte-
navvisande skydd efter rengöringen såsom 
Fila ES/82, Hydrorep eller Fila HP98.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Ofärgad klar vätska
Lukt: Svag och karakteristisk
Densitet: 1.000 kg/l
pH: 8.0 

Denna information är resultatet av vår uppdaterade teknis-
ka kunskap, kontinuerlig forskning och laboratorietester. Det 
finns faktorer som vi inte kan påverka. Våra anvisningar ska 
därför alltid åtföljas av undersökningar, tester och kontroller 
vid appliceringen.
Fila frånsäger sig allt ansvar vid felaktig användning av 
produkterna.

ETIKETT
Det krävs varken etikett eller risk- och skyddsfraser 
eftersom produkten inte är klassad som farlig enligt 
gällande standard

VARNINGAR
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Växtmaterial kan ta skada av produkten. Förhindra 
att ev. avspolningsvatten kommer i kontakt med växt-
material.
Förvaringstemperatur: 5 - 30 °C
Produkten ska appliceras när materialet har en tempe-
ratur på 5 - 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Innehåller: Mindre än 5 % katjonisk tensid

KLINKER

NATURSTEN OCH AGGLOMERAT 
MED MATT YTA

TERRAKOTTA

KERAMIKPLATTOR

GRANITKERAMIK

NATURSTEN OCH 
AGGLOMERAT MED BLANK YTA

BETONG


