
Get more information
on your smartphone.

TECHNICAL DATA SHEET

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.
it

7007

ACID SP

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

N CODE 7007 EAN 8050999570505
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,5 Oz. 194,01
Box x Pit 72

last update: 13/12/2021 Rev. 00/2021

SL

OPIS Čistilno sredstvo za odstranjevanje oblog na osnovi klorovodikove kisline za močno umazanijo.

ZNAČILNOSTI Učinkovito odstranjuje anorganske obloge, kot so: apnene obloge, eflorescence zaradi 
solitra, cement, omet, rja.
Odličen za globinsko čiščenje sveže položenih podov.
Idealno za tla na prostem.

UPORABA IN ZDRUŽLJIVOST Terakota, klinker, porcelanski gres, glazirana keramika, stekleni mozaik, kamni, odporni na 
kisline. Ne uporabljajte na lesu in materialih, občutljivih na kisline. S površin, občutljivih na 
kisline, takoj odstranite brizge raztopine in jih sperite z veliko vode.

NAČIN UPORABE 
IN DOZIRANJE

Izdelek se lahko redči v različnih razmerjih. Razredčite ga v skladu s priporočenimi 
odmerki. Izdelek nanesite na površino, ki jo želite očistiti s čopičem, gobo ali pršilnikom. 
Pustite izdelek delovati nekaj minut. Nadaljujte z izpiranjem z visokotlačnim čistilnikom ali 
ročno z v vodo namočenimi krtačami.

Za globinsko čiščenje gradbišč in odstranjevanje močne umazanije: razredčite izdelek 
z vodo v razmerju 1:3 ali 1:4.

Za odstranjevanje eflorescenc zaradi solitra in čiščenje steklokeramičnih oblog: 
izdelek razredčite z vodo v razmerju 1:6 ali 1:8.

SPECIFIKACIJE Videz: prozorna rdeča tekočina
pH: 0,5 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA 
UPORABO IN SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni embalaži. Izogibajte se ekstremnim temperaturam. Za več informacij o 
uporabi in odstranjevanju glejte varnostni list.

KEMIJSKA SESTAVA Za več informacij o sestavinah izdelka glejte varnostni list.

OPOZORILA IZDELEK SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Informacije v tem tehničnem listu, 
priporočila za uporabo in nanos izdelka temeljijo na našem znanju in testiranju izdelka na 
dan izdaje tega dokumenta. Izdelek se lahko uporablja za različne namene, pogoji delovanja 
pa se lahko razlikujejo glede na materiale in okolijske pogoje, ki jih ne poznamo. Zato družba 
Italchimica ne more biti odgovorna za primernost izdelka in rezultatov za vaše postopke, 
če ne pozna podrobnosti vaših pogojev uporabe. Priporočamo testiranje v manjšem obsegu 
za potrditev primernosti. Družba ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo svojih 
izdelkov. Naša tehnična služba je na voljo za iskanje optimalnih pogojev za uporabo izdelkov.


