
 

 

Produs pentru curăţat resturile 
de ciment de pe marmură 
-concentrat- 

 

Îndepărtează resturile fine de ciment şi de calcar de pe marmură 
 

 

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. Nu conţine acizi. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE: 
Produsul pentru curăţat resturile de ciment de pe marmură îndepărtează resturile fine de ciment şi de 
calcar de pe marmură sau alte pietre naturale sensibile la acizi, ca de ex. travertin, plăci Solnhofen, jura, 
dolomit etc. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Suprafaţa trebuie udată foarte bine în prealabil. Produsul de curăţare a marmurei se diluează cu apă în 
proporţie de 1:10, se aplică şi se distribuie cu o perie. Lucraţi numai pe porţiuni mici şi de fiecare dată 
prelucraţi cel mult 2 m². După o prelucrare de cel mult 3 minute, curăţaţi apa murdară şi clătiţi bine cu apă 
curată. La prelucrare suprafaţa trebuie obligatoriu să fie în permanenţă udă. 
Pentru curăţarea pereţilor: vezi descrierea de mai sus. Peretele trebuie udat în prealabil. La prelucrare se 
va începe de jos în sus, altfel este posibilă formarea de scurgeri sau dungi. La marmura casantă, lucrată 
în relief, striată sau crenelată, în ale cărei denivelări rămâne mult mortar de rosturi, se poate aplica 
produsul pur, nediluat, dacă s-a udat bine obiectul înainte. Desprinderea resturilor de mortar poate fi 
ajutată cu o perie aspră. În acest caz nu lăsaţi substanţa să acţioneze mai mult de 10 minute şi clătiţi bine 
cu multă apă curată. Dacă resturile de mortar nu s-au desprins complet din profiluri, repetaţi procedura. 
ATENŢIE: Suprafeţele de prelucrat trebuie mereu udate bine înainte. La pietrele naturale care sunt 
şlefuite şi lustruite nu folosiţi niciodată produsul într-o concentraţie mai mare de 1:10 (la diluarea cu apă) 
şi nu depăşiţi timpul de prelucrare de 3 minute, altfel există pericolul formării de dâre şi luciul obiectului va 
deveni mat. 
 
INDICAŢII: 
Reglementări privind transportul: nu apare. 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
circa 36 de luni. A se depozita la adăpost de îngheţ. 
 
CONSUM: 
1 litru este suficient pentru aproximativ 30-50 m². 
 
CONŢINUT: 
1 L. 
 

 
 


