
 

 
Produs de curăţat siliconul 

 

Pentru îndepărtarea siliconului şi resturilor cu conţinut de silicon 
 

 

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: 
Agent de curăţare cu conţinut de solvenţi pentru îndepărtarea resturilor de silicon de pe piatra naturală şi 
artificială, dale, gresie porţelanată, etc. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Îndepărtaţi siliconul mecanic folosind o lamă ascuţită. Cu ajutorul unei pensule, aplicaţi abundent 
produsul de curăţat siliconul pe resturile respective. Lăsaţi să acţioneze aproximativ 5 minute. Nu 
aşteptaţi să se usuce, ci aplicaţi din nou, dacă este cazul. Îndepărtaţi siliconul umflat cu un screper. La 
nevoie, repetaţi aplicarea. Ştergeţi cu o lavetă curată. 
Evitaţi aplicarea pe cauciuc, lemn sau material plastic, suprafeţe lăcuite, etc., deoarece acestea 
se pot umfla. 
 
INDICAŢII: 
Pericol. Nafta (petrol), hidrotratate, lumina. H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o 
iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H304 Poate fi mortal în caz de 
înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. P101 Dacă este necesară 
consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe 
încinse. - Fumatul interzis. P261 Evitaţi să inspiraţi vaporii. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi 
imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
conform regulamentelor locale. 
Transport: UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (NAFTA (PETROL), HIDROTRATATE, LUMINA, 
METILAL), 3, II, PERICULOS PENTRU MEDIU (D/E) 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
aprox. 36 de luni. Închideţi imediat ambalajele parţial rupte. 
 
CONSUM: 
în funcţie de necesitate. 
 
CONŢINUT: 
500 ml. 
 

 
 


