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FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

FUGANET
RENGÖRINGSMEDEL FÖR FOGAR

 CEMENTFOGAR

Klar att använda. Behöver inte spädas.

Applicering: 
1. Spruta produkten direkt på fogen som 

ska rengöras. 
2. Låt verka i någon minut.
3. Rengör med en slipande svamp och 

en borste. 
4. Skölj ordentligt.

Om fogen är mycket smutsig ska 
den första rengöringen göras med en 
utspädd lösning 1: 10 Deterdek.

 Enkel att använda med praktisk 
förpackning med ergonomiskt 
handtag och sprejanordning.

 Skadar eller påverkar inte plattan
 Innehåller ingen syra eller 
natriumhypoklorit.

 Rengör grundligt golvfogar eller 
keramikbeklädnader: Enkelbrända 
plattor, dubbelbrända plattor och 
granitkeramik, med undantag 
för absorberande typer som har 
behandlats med vax.

Observera! 
Produkten gör ytor av metakrylat matta. 
Använd med försiktighet i närheten av 
badkar av metakrylat.

FÖRESKRIFTER
• Ska förvaras utom räckhåll för barn.   
• Släng inte batterierna i miljön efter användning.   

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en 
temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER
Tvål över 5 % men under 15 %.
Andra komponenter: Parfymer, linalol

MÄRKNING
Observera! Fara
Faroangivelser:
Orsakar allvarliga frätskador på 
huden och allvarliga ögonskador.
Försiktighetsåtgärder:
Ta med produktens förpackning eller etikett om 
du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras utom 
räckhåll för barn. 
Bär skyddshandskar/skyddskläder/skydda 
ögon och ansikte. Kontakta genast en 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare. 
Förvara produkten inlåst. Kassera produkten/
behållare i enlighet med lokala föreskrifter. 

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Genomskinlig vätska
Färg: Bärnstensfärg
Lukt: Talldoft
Densitet: 1,008 kg/l
pH: 12,2

Denna information är baserad på våra senaste 
tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig 
forskning och laboratorietester. På grund av 
faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock 
alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter 
underbyggs av egna tester och kontroller. 
Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess 
produkter.

Förpackningar
500 ml flaskor med sprejanordning: 
Kartong med 12 stycken.
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