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RO

DESCRIERE Detergent detartrant pe bază de acid clorhidric împotriva murdăriei dificile.

CARACTERISTICI Înlătură în mod eficient depunerile anorganice precum: depunerile de calcar, eflorescențele 
de salpetru, cimentul, tencuiala, rugina.
Optim pentru spălarea în profunzime a pardoselilor la prima turnare.
Ideal pe pardoselile exterioare.

UTILIZARE ȘI 
COMPATIBILITATE

Plăci cotto, klinker, gresie porțelanată, ceramică smălțuită, mozaic de sticlă, pietre rezistente 
la acizi. A nu se utiliza pe lemn și pe materiale sensibile la acizi. Înlăturați imediat stropii de 
soluție de pe suprafețele sensibile la acizi și clătiți cu apă din abundență.

MOD DE UTILIZARE 
ȘI DOZARE

Produs diluabil cu diferite diluții. Diluați-l în conformitate cu dozele recomandate. 
Aplicați produsul pe suprafața care trebuie curățată, cu o pensulă, cu un burete sau prin 
pulverizare. Lăsați produsul să acționeze timp de câteva minute. Treceți la etapa de clătire 
folosind un aparat de spălat cu presiune sau efectuați-o manual, folosind perii umezite cu apă.

Pentru curățarea temeinică a șantierelor și pentru înlăturarea murdăriei dificile: diluați 
produsul în apă în raport de 1:3 sau de 1:4.

Pentru eliminarea eflorescențelor de salpetru și pentru curățarea plăcilor 
vitroceramice: diluați produsul cu apă în raport de 1:6 sau de 1:8.

SPECIFICAȚII Aspect: lichid transparent roșu
pH: 0,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

MĂSURI DE PRECAUȚIE 
PRIVIND UTILIZAREA ȘI 
DEPOZITAREA

A se păstra în recipientele originale. A se evita expunerea la temperaturi extreme. Pentru mai 
multe informații privind utilizarea și eliminarea, consultați fișa de siguranță.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ Pentru mai multe informații privind ingredientele produsului consultați fișa de siguranță.

AVERTISMENTE PRODUS DESTINAT EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL. Informațiile cuprinse în 
această Fișă Tehnică, recomandările de utilizare și aplicațiile produsului se bazează pe 
cunoștințele noastre și pe testele efectuate asupra produsului la data prezentului document. 
Produsul poate avea diferite aplicații iar condițiile de funcționare pot varia în funcție de 
materiale și de condițiile de mediu pe care nu le cunoaștem. Prin urmare, Italchimica nu poate 
fi răspunzătoare pentru caracterul adecvat al produsului și pentru rezultatele proceselor dvs., 
dat fiind că nu cunoaște detaliile condițiilor dvs. de utilizare. Vă recomandăm să efectuați teste 
la scară mică pentru a confirma caracterul adecvat. Societatea nu își asumă nicio răspundere 
în caz de utilizări necorespunzătoare ale produselor sale. Serviciul nostru tehnic vă stă la 
dispoziție pentru a găsi condițiile optime de utilizare a produselor.


