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Solutie pentru indepartarea depunerilor de 
reziduuri de ciment C 404

CURATAREA SUPRAFETELOR 
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DESCRIERE

• Elimina depunerile de reziduuri de ciment

• Concentrat

• Nu contine diluanti

UTILIZARI

Bostik C 404 indeparteaza depunerile de reziduuri
de ciment, eflorescentele discrete, depunerile de
calcar, resturile de mortar și rugina de pe placile
ceramice, beton și multe alte substraturi.

Bostik C 404 nu contine diluant și poate fi aplicat la
interior și exterior.

CARACTERISTICI TEHNICE

Compozitie Ingrediente conform 
regulamentului CE cu 
privire la curatare: 5 -
15 % fosfati; sub 5 %  agenti
tensioactivi neionici

Culoare Incolor

Conditii de utilizare de la +5°C pana la +30°C, in 
niciun caz in conditii de 
inghet

Consum 50-250 ml/m2 (in functie de 
dilutie)

AVANTAJE INTELIGENTE

Bostik C 404 reprezinta o solutie de curatare cu
eficienta deosebita, care poate fi aplicata in stare
pura sau diluata.
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Bostik C 404 poate fi aplicat in stare pura sau

diluata (max. 1:5) cu apa.

Bostik C 404 se aplica pe substratul umezit in 

prealabil și se perie corespunzator.

Dupa un interval redus de actionare se clatește cu

apa din abundenta și se indeparteaza excesul de 

material cu un burete.

Se recomandaa indepartarea anterior aplicarii a

impuritatilor grosiere cu matura, peria sau cu

ajutorul curatitorului de inalta presiune.

inainte de aplicarea Bostik C 404 este necesara

realizarea testarea pe a suprafata de proba.

Produsul trebuie depozitat in ambalaj original, in

conditii uscate, ferite de inghet, la temperaturi

cuprinse intre +5 si +25˚C.

Valabilitate: in recipient original, nedeschis, la

temperaturi cuprinse intre +5 si +25˚C. si in

conditii corespunzatoare de depozitare, 48 luni.
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MOD DE APLICARE

AMBALARE

Cod Cantitate Culoare Cod EAN

30836030 1L TRANSP. 4010327525199

SIGURANTA

Conţine: Acid ortofosforic.

ATENŢIE

H290 - Poate fi corosiv pentru metale

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P234 - A se păstra numai în ambalajul original

P390 - Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta

materialele din apropiere

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie

respectate pentru utilizarea produselor. Consultati fisa cu date de de securitate pentru

precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta

noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea

pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul 

incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara

limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate 

intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi

rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma 

raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului 

descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute

in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul 

raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este 

potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra 

modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la 

evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne 

asumam raspunderea pentru prejudicii. 

DEPOZITARE

CURATARE

Uneltele trebuie clatite cu multa apa.


