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MÖGELBORTTAGNINGSMEDEL FÖR INOMHUSBRUK

Fila Smuffy

Förpackningar
500 ml flaskor med spraymunstycke (avtryckare) i kartonger med 12 stycken

Praktisk och ergonomisk förpackning 
med spraymunstycke.
Idealisk viskositet: Droppar inte.
Snabbverkande: Spraya och torka av.
Även mycket effektivt mot mögel i 
fogar.

Tar bort mögel från väggar och ytskikt.
Motverkar även påväxt av alger, mossa 
o.s.v.

Klart för användning: Spädes ej.

Applicering:   
1.  Spraya produkten direkt på ytan som 

ska rengöras. 
2.  Låt verka i ca. 15 minuter. 
3.  Våttorka med en mjuk och ren trasa. 
4.  Det rekommenderas att därefter appli-

cera Fila NoAlgae för att förhindra att 
det återbildas mögel. 

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Trögflytande klar vätska
Lukt: Stickande 
Densitet: 1.060 kg/l
pH: 13.5 

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
Symbol
Andreaskors
Riskfraser
Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Irriterar 
huden. Risk för allvarliga ögonskador.
Skyddsfraser
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med 
ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med 
mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga 
skyddskläder och skydda ögon och ansikte. Vid för-
täring kontakta genast läkare och visa denna förpack-
ning eller etiketten. 
Innehåller: Natriumhypoklorit. 

VARNINGAR
Blanda inte med syror.
• Kasta inte den tomma förpackningen i naturen.
• Spraya inte produkten på textilier, växter eller metaller.
Tvätta omedelbart med vatten om det skulle inträffa.
Förvaringstemperatur: 5 - 30 °C
Produkten ska appliceras när materialet har en tempe-
ratur på 5 - 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Innehåller: Mindre än 5 % icke-jonisk tensid, mindre 
än 5 % klorbaserade blekningsmedel, 3 % lösning med 
aktiv klor.

BETONG

TERRAKOTTA

NATURSTEN OCH 
AGGLOMERAT MED MATT YTA


