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APRAKSTS Atkaļķojošs mazgāšanas līdzeklis uz sālsskābes bāzes apjomīgiem netīrumiem.

ĪPAŠĪBAS Efektīvi noņem neorganiskās kaļķakmens nogulsnes, piemēram: kaļķu nogulsnes, 
kālija nitrāta aplikumu, cementu, apmetumu, rūsu.
Optimāls pirmā klājuma cieto segumu pamatnes mazgāšanai.
Ideāls āra cietajiem segumiem.

LIETOŠANA UN SADERĪBA Terakota, klinkers, porcelāna keramika, glazēta keramika, stikla mozaīka, 
pret skābēm izturīgi akmeņi. Nelietot kokam un materiāliem, kas ir jūtīgi pret skābēm. 
Noņemt nekavējoties šķīdumu no virsmām, kas ir jūtīgas pret skābēm, un noskalot tās ar 
lielu daudzumu ūdens.

LIETOŠANA UN DEVAS Produktu var šķīdināt vairākos šķīdumos. Šķīdināt produktu atbilstoši ieteiktajām devām. 
Uzklāt produktu uz tīrāmās virsmas ar slotiņu, sūkli vai izsmidzinātāju. Ļaut līdzeklim 
iedarboties vairākas minūtes. Pāriet uz skalošanas fāzi, izmantojot ūdens strūklu vai ūdenī 
izmērcētu lupatu.

Doku pamatu tīrīšanai un apjomīgu netīrumu noņemšanai: šķīdināt produktu ar ūdeni 
proporcijās 1:3 vai 1:4.

Kālija nitrāta aplikuma noņemšanai un stikla keramikas pārklājuma notīrīšanai: šķīdināt 
produktu ar ūdeni proporcijās 1:6 vai 1:8.

SPECIFIKĀCIJAS Izskats: caurspīdīgs sarkans šķidrums
pH: 0,5 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

LIETOŠANAS UN 
UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajos iepakojumos. Sargāt no ekstrēmām temperatūrām. Sīkāku informāciju 
par lietošanu un nogādāšanu atkritumos skatīt drošības datu lapā.

ĶĪMISKAIS SASTĀVS Sīkāku informāciju par produkta sastāvdaļām skatīt drošības datu lapā.

BRĪDINĀJUMI PRODUKTS IR PAREDZĒTS TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI. Šajā tehniskajā lapā 
iekļautā informācija, produkta izmantošanas un pielietošanas noteikumi ir balstīti uz mūsu 
zināšanām un izmēģinājumiem, kas ir veikti ar produktu līdz šī dokumenta izdošanas dienai. 
Produktam var būt dažādi lietošanas apstākļi, un tā iedarbības nosacījumi var mainīties 
atkarībā no materiāliem un vides apstākļiem, kuri mums nav zināmi. Līdz ar to Italchimica 
nav atbildīgs par produkta piemērotību un Jūsu darbības rezultātiem, ja mums nav zināmi 
Jūsu lietošanas apstākļi. Iesakām veikt nelielus izmēģinājumus, lai noteiktu tā piemērotību. 
Uzņēmums neuzņemas atbildību par tā produktu nepareizu lietošanu. Mūsu tehniskais 
dienests ir Jūsu rīcībā, lai noteiktu optimālus produktu lietošanas nosacījumus.


