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LEÍRÁS Sósav alapú vízkőoldó tisztítószer erős szennyeződésekhez.

JELLEMZŐK Hatékonyan távolítja el az olyan szervetlen lerakódásokat, mint: mészkőlerakódások, 
salétrom kivirágzás, cement, vakolatok, rozsda.
Kiváló az első alkalommal használt padlók alapos tisztításához.
Ideális kültéri padlón.

HASZNÁLAT ÉS 
KOMPATIBILITÁS

Terrakotta, klinker, porcelán kőedény, mázas kerámia, üvegmozaik, saválló kövek. 
Ne használja fán és savérzékeny anyagokon. A savérzékeny felületekről azonnal távolítsa el 
a kifröccsenő oldatot, és alaposan öblítse le vízzel.

HASZNÁLATA ÉS 
ADAGOLÁSA

A termék többféle hígítással hígítható. Hígítsa fel az ajánlott adagoknak megfelelően. 
Vigye fel a terméket a tisztítandó felületre ecsettel, szivaccsal vagy spray-vel. Hagyja a 
terméket néhány percig hatni. Folytassa az öblítési fázist nagynyomású mosóval vagy 
kézzel, nedves kefével.

Építési területek mélytisztítására és erős szennyeződések eltávolítására: hígítsa fel a 
terméket vízzel 1:3 vagy 1:4 arányban.

A salétrom kivirágzás megszüntetése és üvegkerámia burkolatok tisztítása: hígítsa fel 
a terméket vízzel 1:6 vagy 1:8 arányban.

SPECIFIKÁCIÓK Megjelenés: piros átlátszó folyadék
pH: 0,5 +/- 0,5
Fajsúly [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

A HASZNÁLATRA ÉS 
RAKTÁROZÁSRA VONATKOZÓ 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az eredeti tartályokban kell tárolni. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek. A használattal 
és ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért lásd a biztonsági adatlapot.

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL A termék összetevőivel kapcsolatos további információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

FIGYELMEZTETÉSEK TERMÉK KIZÁRÓLAG PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA. A jelen Műszaki 
Adatlapban található információk, valamint a termék használatára és felhasználására 
vonatkozó ajánlások ismereteinken és a terméken a jelen dokumentum keltezésekor 
elvégzett teszteken alapulnak. A terméknek különböző alkalmazásai lehetnek, és a működési 
feltételek az általunk nem ismert anyagoktól és környezeti feltételektől függően változhatnak. 
Az Italchimica ezért nem vállal felelősséget a termék megfelelőségéért és az Ön 
folyamataihoz szükséges eredményekért, mivel nem ismeri az Ön felhasználási feltételeit. 
Javasoljuk, hogy végezzen kis léptékű teszteket a jogosultság megerősítéséhez. A Társaság 
nem vállal felelősséget termékei helytelen használatáért. Műszaki szervizünk készséggel áll 
rendelkezésére, hogy megtalálja a termékek optimális felhasználási feltételeit.


