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OPIS Środek na bazie kwasu solnego do usuwania kamienia kotłowego i silnych zabrudzeń.

WŁAŚCIWOŚCI Skutecznie usuwa nieorganiczne osady z kamienia, tj.: osady wapienne, wykwity saletry 
potasowej, cement, gips, rdza.
Doskonały do gruntownego mycia nowo położonych podłóg.
Idealny do czyszczenia podłóg zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE I 
KOMPATYBILNOŚĆ

Terakota, klinkier, gres porcelanowy, ceramika szkliwiona, mozaika szklana, kamień 
kwasoodporny. Nie stosować na powierzchniach z drewna i z materiałów wrażliwych na 
działanie kwasów. Bezzwłocznie usunąć rozpryski roztworu z powierzchni wrażliwych na 
działanie kwasów. Spłukać obficie wodą.

SPOSÓB UŻYCIA 
I DOZOWANIE

Produkt można rozcieńczać w różnych proporcjach. Rozcieńczać zgodnie z zalecanymi 
proporcjami. Nanieść produkt na czyszczoną powierzchnię za pomocą pędzla, 
gąbki i rozpylacza. Pozostawić produkt na kilka minut. Spłukać z użyciem myjki ciśnieniowej 
lub ręcznie, szczotką zwilżoną wodą.

W przypadku gruntownego czyszczenia miejsca prac budowlanych i usuwania 
trwałych zabrudzeń: rozcieńczyć produkt wodą w stosunku 1:3 lub 1:4.

W przypadku usuwania wykwitów saletry i czyszczenia powłok z tworzyw szklano-
ceramicznych: rozcieńczyć produkt wodą w stosunku 1:6 lub 1:8.

SPECYFIKACJE Wygląd: przezroczysty czerwony płyn
pH: 0,5 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. Zapoznać się z kartą 
charakterystyki w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkowania i utylizacji.

SKŁAD CHEMICZNY Zapoznać się z kartą charakterystyki w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 
składników produktu.

OSTRZEŻENIA PRODUKT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. Informacje zawarte w Karcie 
Technicznej, zalecenia dotyczące użycia i zastosowania produktu wynikają ze stanu 
naszej wiedzy i badań produktu aktualnych na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. 
Produkt może mieć różne zastosowania, a warunki jego używania mogą różnić się w zależności 
od materiałów i warunków środowiskowych, które nie są nam znane. Dlatego, nie znając 
szczegółowych warunków użytkowania, Italchimica nie może ponosić odpowiedzialności za 
zdatność produktu i rezultaty Państwa procesów. W celu potwierdzenia przydatności zaleca 
się przeprowadzenie testów na niewielkiej powierzchni. Zakład nie ponosi odpowiedzialności 
za nieprawidłowe zastosowanie oferowanych przez niego produktów. Nasz serwis techniczny 
pozostaje do dyspozycji celem wskazania optymalnych warunków korzystania z produktów.


