
 

 

Produs de curăţat 
petele de ulei 

 

Curăţă petele de ulei şi grăsime de pe beton, dale, pietre naturale, teracotă, etc. 
 

 

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 etilacetat şi materiale auxiliare. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE: 
Curăţă aproape orice pată de ulei şi grăsime de pe beton, dale, pietre naturale, teracotă, etc. Produsul 
este eficient singur. Nu atacă suprafeţele de piatră. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Produsul se agită bine înainte de utilizare şi se toarnă uniform peste petele de ulei existente. Nu răzuiţi şi 
nu frecaţi cu peria. În 30 de minute produsul de curăţat petele de ulei absoarbe uleiul din pată şi se 
transformă într-o pulbere uscată. Pulberea se îndepărtează cu o mătură sau cu aspiratorul. La petele 
care nu se curăţă repetaţi procedura. Nu folosiţi niciodată produsul pe suprafeţe ude. 
 
INDICAŢII: 
Pericol. H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate 
provoca somnolenţă sau ameţeală. 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. 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. P403+P233 A se 
depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
conform regulamentelor locale. 
Transport: UN1173, ACETAT DE ETIL, soluţie, 3, II (D/E) 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
aprox. 36 de luni. Închideţi imediat ambalajele parţial rupte. 
 
CONSUM: 
depinde de gradul de murdărire. 
 
CONŢINUT: 
250 ml. 


