
 

 

Produs pentru prima curăţare 
a mozaicului glazurat 
-concentrat- 

 

Îndepărtează urmele de calcar şi murdăria de pe rosturi 
 

 

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 (Fatty alcohol alkoxylate), agenţi tensioactivi anionici, parfumuri (D-
LIMONENE) < 5%, acizi organici. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE: 
Produsul pentru prima curăţare a mozaicului glazurat este un produs de curăţare acid independent, ce 
îndepărtează depunerile de calcar şi urmele de ciment. Se poate folosi pe suprafeţele stabile la acizi, 
cum ar fi dale, vase de toaletă, căzi de baie, chiuvete, suprafeţe de plastic şi pardoseli de piatră 
murdărite în şantier (a nu se folosi pe plăci de ciment, marmură sau piatră de calcar). Atenţie! La email se 
va folosi numai puternic diluat şi nu foarte des. La suprafeţele cromate respectaţi indicaţiile 
producătorului. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Înainte de utilizare suprafeţele de curăţat se vor uda (mai ales rosturile). În funcţie de gradul de murdărire 
se vor folosi 100 – 200 ml la 8 litri de apă.  (apă nu trebuie să fie fierbinte). Apoi suprafaţa se acoperă cu 
cârpa de curăţat, îmbibată cu soluţie, se lasă să acţioneze 2 – 3 minute. Produsul pentru prima curăţare a 
mozaicului glazurat poate fi pulverizat nediluat cu un pulverizator. Suprafeţele curăţate se vor clăti cu 
multă apă curată. 
 
INDICAŢII: 
Atenţie. 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. P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: 
consultaţi medicul. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor locale. 
Transport: nu apare. 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
circa 36 de luni. A se depozita ferit de îngheţ. 
 
CONSUM: 
circa 100 – 200 ml la 8 litri de apă. 
 
CONŢINUT: 
1 L. 
 

 
 


