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MODALITATE DE UTILIZARE
Agitati recipientul inainte de utilizare. Aplicati produsul de la o distanta de 15-20 cm fata de suprafata pe pata ce 
trebuie curatata. lasati sa actioneze aprox. 5 min. Indepartati stratul subtire de pudra alba de la suprafata 
materialului ce a absorbit grasimea dizolvata, apoi faceti mai multe treceri cu o laveta umeda si un detergent 
neutru. Daca este necesar se repeta aplicarea produsului.

PRECAUTII
Utilizați numai pe zona care trebuie curatata fara a aplica in exces. Va recomandam sa efectuati un test preliminar pe o 
mica suprafata ascunsa. Utilizati in zone bine aerisite. Fiind o solutie de indepartat pete, aceasta trebuie folosita doar pe 
aceste zone. Este posibil ca pe zonele tratate cu ceara sa trebuiasca refacut tratamentul dupa aplicarea produsului..Produsul 
trebuie aplicat la o temperatura intre 5°C si 30°C, daca este posibil nu sub actiunea directa a razelor solare.

AVVERTENZE

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL  Continut Reg.Detergenti CE n 648/2004: <5% tensioactivi non 
ionici, tensioactivi anionici, sapun, fosfati, parfum, limonen. Contine: ACETONA 2-PROPANOL 
HIDROCARBONI, C6, ISOALCANI, <5% N-EXANE. Nu imprastiati in mediul ambient. Este recomandat ca inainte de 
prima utilizare sa cititi si fisa de securitate disponibila pe site www.federhomecare.it sau puteti cere revanzatorului local, 
de asemenea trebuie consultate si instructiounile ce apar pe ambalaj. Nu depozitati la temperaturi sub 10°C. 
Producatorul isi declina responsabilitatea in cazul utilizarii gresite a produsului. Instructiunile de utilizare sunt rezultatul 
numeroaselor teste de laborator si probelor tehnice efectuate. Cu toate acestea testele nu pot acoperi toate rezultatele 
neprevazute ce pot aparea in timpul utilizarii, iar indicatiile de folosire nu constituie o garantie formala. Utilizatorul isi 
asuma raspunderea pentru folosirea produsului avand grija sa testeze caracteristicile produsului.. Este interzisa 
reproducerea partiala a fiselor noastre tehnice. Datele se refera la standardele in vigoare la momentul tiparirii 2013. 
Producatorul poate modifica fisa fara o notificare prealabila.

CARACTERISTICI PERICULOASE
H222 Aerosoli foarte inflamabili.
H319 Provoaca iritatii oculare.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteli.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte de lunga durata.
EUH066  Expunerea repetata poate provoca uscarea si craparea pielii.
P210 A se tine departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei sau flacari deschise. Fumatul interzis.
P211 Nu vaporizati pe o flacara sau pe alta sursa de aprindere.
P251 Nu perforati sau ardeti recipientul, chiar si dupa utilizare. 
P264 Spalati bine cu apa dupa utilizare
P280 Purtati manusi de protectie / imbracaminte de protectie / Protejati-va ochii / Protejati-va fata.
P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateti victima la aer curat și mentineti-o în stare de repaus 

intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.

FC62 PULLER SPRAY Spray curatare pete

PULLER SPRAY este un produs pentru curatare pete gata de utilizare. Îndepărtează petele persistente de ulei și 
grasimi din teracotă, Klinker, granit, materiale compozite, marmura, pietre naturale și ciment.

DESCRIERE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspect aerosol
Culoare alb
Miros caracteristic
Pastrare 12 luni in ambalajul original intre +10°C si +25°C
Biodegrabilitate   aprox. 90%




