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FILAZERO SIL
SILIKONIJÄÄMIEN POISTOON

PORCELLANATO
LASITETTU KERAMIIKKA
MARMORI
LASI
METALLI

 

Ei laimennusta: käyttövalmista.

Käyttö: 
1. Erityisen suurien jäämien tapauksessa poista 

ensin jäämä mahdollisimman hyvin terävällä 
esineellä (esim. leikkuri, puukko, terä) varoen, ettet 
vahingoita pintaa. 

2. Ravista ennen käyttöä ja levitä laimentamatonta 
tuotetta siten, että silikonijäämät peittyvät 
kokonaan. 

3. Anna vaikuttaa noin 20 minuuttia. 
4. Vaikutusajan jälkeen, käytä pakkauksesta löytyvää 

muovilastaa sulaneiden jäämien irrottamiseen ja 
kerää ne liinalla tai talouspaperilla ja puhdista pinta 
huolellisesti. 

5. Tarvittaessa toista käsittely ja pidennä tarvittaessa 
vaikutusaikaa. 

6. Puhdista lasta huolellisesti käytön jälkeen liinalla tai 
talouspaperilla.  

 

 Tuotetta voidaan käyttää myös 
marmoreille, kiville, saumoille ja muille 
imukykyisille materiaaleille pintajäämien 
poistamista varten.

 Hyytelömäinen koostumus: vaikuttaa 
suoraan poistettavaan jäämään 
maksimoiden tuotteen tehokkuuden ja 
välttäen sen tuhlaamisen.

 Vaikuttaa nopeasti: sulattaa kovettuneen 
silikonin vain 20 minuutissa levityksestä.

 Ihanteellinen vähähuokoisille keraamisille 
pinnoille (porcellanato, karheapintainen 
kertapoltto).

 Miellyttävä sitrusmainen tuoksu.

 Poistaa silikoni-, liima-, tarranauha-, vanhat 
etiketti- ja polyuretaanivaahtojäämät.

 Poistaa tehokkaasti myös kynttilänvaha- ja 
hartsijäämät sekä rasvan tai öljyn jättämät 
pinnalliset tahrat.

 Pakkaukseen sisältyvällä kätevällä lastalla 
jäämien poistaminen tapahtuu helposti ja 
nopeasti.

Pakkaukset
Tölkki (250 ml): pakkauksessa 12 kappaletta.

HUOMIO
• Säilytä lasten ulottumattomissa.  
• Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön 
jälkeen. 

LÄMPÖTILAT
Varastointilämpötila: 0 - 30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 
5 - 30 °C.

SISÄLTÄÄ
Hajusteet, limoneeni.
D-LIMONEENI 1-metoksi-2-propanoli.
 
 
 

MERKINNÄT
Huomiosanat: Vaara
Vaaralausekkeet:
Syttyvä neste ja höyry. Voi 
olla tappavaa nieltynä ja 
joutuessaan hengitysteihin. 
Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa 
allergisen ihoreaktion. Saattaa 
aiheuttaa uneliaisuutta ja 
huimausta. Erittäin myrkyllistä 
vesiel iöi l le,  pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia.  
Turvalausekkeet: Jos tarvitaan 
lääkinnällistä apua, näytä pakkaus 
tai varoitusetiketti. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, 
avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä 
tiiviisti suljettuna. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on 
hyvä ilmanvaihto. Käytä suojakäsineet ja silmien / kasvonsuojain. 
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / . . . Hävitä sisältö / 
pakkaus . . . Sisältää: D LIMONENE, 1-METOKSI-2-PROPANOLI. 

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: viskoosinen neste
Väri: läpinäkyvä
Haju: sitrusmainen
Leimahduspiste: T ≥ 23°C. 
Suhteellinen tiheys: 0,880 kg/l

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen 
tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat jatkuvat 
tutkimukset sekä laboratoriokokeet. Kuitenkin 
meidän vaikutusvallasta riippumattomien tekijöiden 
vuoksi ehdotetut tiedot vaativat aina ja joka 
tapauksessa, että suoritetaan omakohtaisesti 
tarvittavat kokeet ja tarkastukset. Fila ei ota mitään 
vastuuta tuotteidensa sopimattomasta käytöstä.
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Varoitus: 
tuote voi himmentää metakrylaattia, muovisia 
tai maalattuja materiaaleja sekä hartsipohjaisia 
agglomeraatteja, siten suosittelemme tarkistamaan 
etukäteen, että ne kestävät tuotetta. Vahakäsiteltyjen 
materiaalien tapauksessa on uusittava alkuperäinen 
käsittely.    


