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PËRSHKRIM Detergjent gërryes me acid kloridrik për papastërtitë e rënda.

KARAKTERISTIKAT Eliminon në mënyrë efikase inkrustimet jo organike si: depozitimet gëlqerore, efloreshencat 
nga salnitri, çimentot, suvatë, ndryshkun.
I shkëlqyer për të pastruar për herë të parë, në mënyrë të thellë, dyshemetë.
Ideal për dysheme të jashtme.

PËRDORIMI DHE 
KOMPATIBILITETI

Tulla të pjekura, klinker, gres porcelani, qeramikë e lustruar, mozaik prej xhami, gurë 
rezistent ndaj acideve. Mos të përdoret mbi dru dhe materiale të ndjeshme ndaj acideve. 
Largoni menjëherë cirkat e solucionit nga sipërfaqet e ndjeshme ndaj acideve dhe i shpëlani 
me ujë të bollshëm.

MËNYRA E PËRDORIMIT 
DHE DOZIMI

Produkti mund të hollohet në doza hollimi të ndryshme. Të hollohet sipas dozave të 
këshilluara. Aplikojeni produktin mbi sipërfaqen që dëshironi të pastroni me një penel, 
sfungjer ose me spërkatje. Produkti duhet të lihet të veprojë për disa minuta. Vazhdoni me 
fazën e shpëlarjes duke përdorur një hidropastruese ose me dorë duke përdorur furça të 
njomura me ujë.

Për pastrimin e thellë të kantiereve dhe për të eliminuar papastërtitë e rënda:
hollojeni produktin në ujë në raport 1:3 ose 1:4.

Për të eliminuar efloreshencat nga salnitri dhe për pastrimin e veshjeve prej qelqi-qeramike:
hollojeni produktin në ujë në raport 1:6 ose 1:8.

SPECIFIKIMET Paraqitja: lëng transparent i kuq
pH: 0,5 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

MASAT PARAPRAKE PËR 
PËRDORIM DHE RUAJTJE

Të ruhet në enët origjinale. Të shmangen temperaturat ekstreme. Për më tepër informacione 
mbi përdorimin dhe flakjen, shihni fletën e të dhënave për sigurinë.

PËRBËRJE KIMIKE Për më tepër informacione mbi përbërësit e produktit, shihni fletën e të dhënave për sigurinë.

PARALAJMËRIME PRODUKTI ËSHTË I PËRSHTATSHËM VETËM PËR PËRDORIM PROFESIONAL. 
Informacionet e përfshira në këtë Fletë të të Dhënave Teknike, rekomandimet për përdorim 
dhe aplikimet e produktit bazohen në njohuritë tona dhe në testet e kryera mbi produktin 
deri në datën e përpilimit të këtij dokumenti. Produkti mund të ketë aplikime të ndryshme 
dhe kushtet e funksionimit mund të ndryshojnë sipas materialeve dhe kushteve mjedisore 
për të cilat ne nuk jemi në dijeni. Për këtë arsye, Italchimica nuk mund të jetë përgjegjëse 
për përshtatshmërinë e produktit dhe rezultatet për proceset tuaja duke mos njohur detajet 
e kushteve tuaja të përdorimit. Për të konfirmuar përshtatshmërinë rekomandojmë të kryeni 
prova në një pjesë të vogël të sipërfaqeve. Firma nuk mban asnjë përgjegjësi në rast se 
produktet e saj përdoren në mënyrë të gabuar. Shërbimi ynë teknik është i disponueshëm 
për të gjetur kushtet optimale për të përdorur produktet.


