
 

 

Produs de curăţare de 
bază        -concentrat- 

 

Îndepărtează urmele de grăsime şi de ulei, urmele de cauciuc şi soluţiile apoase de întreţinere a pardoselilor 
 

 

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: 
Concentrat apos. Conţine agenţi tensioactivi anionici, agenţi tensioactivi neionici < 5%. 
Valoare pH aprox. 8. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE: 
Îndepărtează urmele de grăsime şi de ulei, urmele de cauciuc şi soluţiile apoase de întreţinere a 
pardoselilor de pe dale, piatră naturală şi artificială, mozaic mat sau lustruit, teracotă şi altele. Protejaţi cu 
folie adezivă toate obiectele sensibile (baghete de lemn, uşi, etc.). 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Înainte de utilizare udaţi bine suprafaţa de curăţat. În funcţie de gradul de murdărire aplicaţi soluţia 
diluată în proporţie de 1:3 până la 1:5 şi lăsaţi-o să acţioneze 5-10 minute. Cu un mop aspru sau cu o 
perie frecaţi zona, spălaţi cu apă murdăria dizolvată şi clătiţi apoi cu apă curată. Dacă murdăria nu este 
îndepărtată, repetaţi tratamentul sau aplicaţi soluţia nediluată. Atenţie! Nu o lăsaţi să se usuce. 
 
INDICAŢII: 
Atenţie. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a 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 ADR: nu apare 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
circa 36 de luni. A se depozita ferit de îngheţ. 
 
CONSUM: 
1 litru pentru circa 20 – 60 m² 
 
CONŢINUT: 
1 L, 5 L. 


