
 

 

  Produs pentru 
  curăţat rugina 

 

Curăţă petele de rugină şi previne o ruginire rapidă ulterioară 
 

 

Garantăm calitatea ireproşabilă a produsului nostru, însă datorită diversităţii 
condiţiilor locale, nu putem garanta şi procedeele de utilizare aplicate. 
Aplicaţi în principal pe o suprafaţă de probă şi testaţi. 
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PRODUS: 
Conţine agenţi tensioactivi neionici < 5%, acid ortofosforic. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE: 
Îndepărtează rugina, cimentul, calcarul etc. de pe suprafeţele 
 rezistente la acizi, ca de ex. granit, gresie porţelanată etc. Conservă şi împiedică ruginirea ulterioară 
rapidă. A nu se utiliza pe suprafeţe sensibile la acizi! Toate părţile sensibile, precum suprafeţe lăcuite şi 
metale (baghete din lemn, uşi, învelişuri eloxate etc.) trebuie protejate prin acoperire. A nu se utiliza 
produsul pentru curăţat rugina pe dale şi plăci sensibile la acizi, piatră lucioasă, email, marmură, beton 
etc. 
 Părţile sensibile precum eloxal, crom, fier, oţel nobil etc. trebuie acoperite etanş la aer sau trebuie 
demontate înainte de prelucrare. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Umeziţi temeinic suprafaţa în prealabil. Aplicaţi produsul pentru curăţat rugina în stare nediluată pe 
suprafaţa umezită în prealabil. Lăsaţi să acţioneze aproximativ 5-10 min. Produsul nu trebuie să se 
usuce! Frecaţi cu un mop, o lavetă de mână sau un mijloc mecanic şi îndepărtaţi murdăria cu un burete, 
o spatulă pentru rosturi sau un aspirator de apă. În final, clătiţi bine de mai multe ori cu apă curată. 
 
INDICAŢII: 
Pericol. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. P101 Dacă este necesară consultarea 
medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT 
CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este 
cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P303+P361+P353 ÎN CAZ DE 
CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu 
apă/faceţi duş. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor locale. 
Transport: UN 1805 ACID FOSFORIC, SOLUŢIE AMESTEC, 8, III (E) 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
circa 36 luni, în locuri ferite de îngheţ. 
 
CONSUM: 
1 litru este suficient pentru aproximativ 5-20 m², în funcţie de gradul de murdărie. 
 
CONŢINUT: 
250 ml 


