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ОПИСАНИЕ Миещ препарат за отстраняване на наслагвания на основата на солна киселина за 
упорити замърсявания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Отстранява ефикасно неорганичните наслагвания като: варовикови наслагвания, 
изсолване, цимент, мазилки, ръжда.
Отличен за почистване в дълбочина на новоположени подови настилки.
Идеален върху подови настилки на открито.

УПОТРЕБА И 
СЪВМЕСТИМОСТ

Теракота, клинкер, гранитогрес, глазирана керамика, стъклена мозайка, 
киселиноустойчив камък. Не използвайте върху дърво и материали, чувствителни на 
киселини. Незабавно отстранявайте пръските разтвор от повърхности, чувствителни на 
киселини, и изплаквайте с обилно количество вода.

НАЧИН НА УПОТРЕБА 
И ДОЗИРАНЕ

Продукт, който може да се разрежда в различни концентрации. Разредете го според 
препоръчаните дози. Нанесете продукта върху повърхността за почистване с четка, 
гъба или пръскалка. Оставете продукта да подейства няколко минути. Пристъпете към 
изплакване с помощта на водоструйка или ръчно с намокрени с вода четки.

За почистване в дълбочина на строителни обекти и отстраняване на упорити 
замърсявания: разредете продукта с вода в съотношение 1:3 или 1:4.

За отстраняване на изсолване и почистване на стъклокерамични покрития: 
разредете продукта с вода в съотношение 1:6 или 1:8.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: червена прозрачна течност
pH: 0,5 +/- 0,5
Специфично тегло [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече 
информация относно използването и изхвърлянето разгледайте информационния лист 
за безопасност.

ХИМИЧЕН СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта разгледайте информационния 
лист за безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОДУКТ САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. Съдържащата се в тази техническа 
карта информация, препоръките за употреба и приложенията на продукта са базирани 
на знанията ни и на изпитванията, направени с продукта към датата на настоящия 
документ. Продуктът може да има различни приложения и условията на работа може 
да варират в зависимост от материалите и условията на работната среда, които не 
са ни известни. По тази причина фирма Italchimica не може да носи отговорност за 
пригодността на продукта и за резултатите за Вашите процеси, тъй като не познава в 
детайли условията, при които ще го използвате. Препоръчваме да тествате продукта 
върху ограничено пространство, за да се уверите в пригодността му. Фирмата не носи 
отговорност за неправилна употреба на продуктите ѝ. Техническият ни отдел е на 
разположение за проучване на оптималните условия за използване на продуктите.


