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APRAŠYMAS Kalkių ir kitas nuosėdas šalinantis ploviklis su chloro rūgštimi, skirtas įsisenėjusiems nešvarumams.

SAVYBĖS Efektyviai pašalina tokias neorganines nuosėdas: kalkių nuosėdas, salietros, betono, tinko, 
rūdžių paveiktus paviršius.
Optimaliai tinka puikiai išplauti grindis prieš pradedant naudoti pirmą kartą.
Idealiai tinka lauko grindiniams.

NAUDOJIMAS IR 
SUDERINAMUMAS

Terakota, klinkeris, porceliano keramika, glazūruota keramika, stiklo mozaika, rūgštims 
atsparūs akmenys. Nenaudokite su mediena ir rūgštims jautriomis medžiagomis. Nedelsdami 
pašalinkite tirpalo purslus nuo rūgštims jautrių paviršių ir nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Produktą galima skiesti įvairiomis dalimis. Skieskite pagal rekomenduojamą dozę. Teptuku, 
kempine arba purkšdami užtepkite produkto ant valomo paviršiaus. Palikite produktą 
veikti kelias minutes. Nuplaukite naudodami plovimo įrenginį arba rankomis su vandeniu 
sušlapintais šepečiais.

Išsamiam statybviečių valymui ir įsisenėjusių nešvarumų valymui: atskieskite produktą 
vandeniu 1:3 arba 1:4 santykiu.

Norėdami pašalinti salietros paveiktus paviršius ir nuvalyti stiklo keramikos dangą: 
atskieskite produktą vandeniu 1:6 arba 1:8 santykiu.

SPECIFIKACIJOS Išvaizda: raudonas permatomas skystis
pH: 0,5 +/- 0,5
Specifinis svoris [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR LAIKANT

Laikyti originaliose talpyklose. Vengti ekstremalios temperatūros. Daugiau informacijos apie 
naudojimą ir šalinimą žiūrėkite saugos duomenų lape.

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie gaminio sudedamąsias dalis žiūrėkite saugos duomenų lape.

ĮSPĖJIMAI PRODUKTAS SKIRTAS TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI. Šiame techninių 
duomenų lape pateikta informacija, naudojimo rekomendacijos ir produkto naudojimo 
paskirtys yra nurodytos remiantis šio dokumento rengimo dieną mūsų turimomis žiniomis 
ir atliktais produkto bandymais. Produktas gali būti naudojamas pagal skirtingas paskirtis 
ir veikimo sąlygos gali skirtis atsižvelgiant į medžiagas ir mums žinomas aplinkos sąlygas. 
Todėl „Italchimica“ negali būti atsakinga už produkto tinkamumą ir jūsų procesų rezultatus 
nežinodama informacijos apie jūsų naudojimo sąlygas. Rekomenduojame atlikti nedidelius 
bandymus, kad patvirtintumėte tinkamumą. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už 
netinkamą jos produktų naudojimą. Mūsų techninė tarnyba su malonumu nustatys optimalias 
produktų naudojimo sąlygas.


