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INFORMAŢII TEHNICE

SOLUŢIE PENTRU CURĂŢAREA CĂZILOR DE BAIE CU 
HIDROMASAJ

Soluţie concentrată pentru curăţarea eficientă a sistemelor de ţevi şi pompe, duze şi a căzilor 
de baie cu hidromasaj.  Înlătură eficient germenii patogeni, bacteriile, mucegaiul şi alte 
microorganisme care se fixează în zone dificil de curăţat ale căzilor.
Utilizată regulat, depunerile de calcar, săpun şi grăsimi care servesc ca bază de alimentare 
pentru microorganisme sunt înlăturate şi înmulţirea periculoasă a acestora este împiedicată. 
Ingredienţii activi de distrugere a germenilor garantează o igienă perfectă şi de durată. Se 
previne înmulţirea bacteriilor în sistemele de apă. Folosirea cu regularitate previne mirosurile 
neplăcute.

DOMENIU DE APLICARE:

Pentru dezinfectarea duzelor şi instalaţiilor de ţevi în căzile de baie cu hidromasaj - cu sau 
fără dispozitiv de dozare şi/sau sistem de dezinfectare integrat.

DATE TEHNICE:

Compoziţie: amestec de surfactanţi şi acizi organici pe bază de apă

PH: 3-4

Densitate: aprox. 1,06 g/cm3

Consum: 1,0 l este suficient pentru 10 aplicări

Ambalaj: 1.0 l flacon din PE cu închidere de siguranţă pentru copii

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:

În căzi de baie cu hidromasaj cu sistem de dozare:
Adăugaţi 200ml de soluţie MELLERUD de curăţare căzi de baie cu hidromasaj după fiecare 
utilizare a căzii în apa din sistem. Umpleţi cada cu suficientă apă astfel încât duzele să fie 
acoperite de apă. Lăsaţi să acţioneze 30 minute şi porniţi pompa timp de 1-2 minute.

Scurgeţi apa şi porniţi pompa pentru o scurtă perioadă pentru a clăti toate reziduurile. Clătiţi 
cada cu apă.

Sfat:
Pentru a înlătura germenii  după o perioadă lungă de inactivitate, umpleţi  cada cu apă şi 
adăugaţi  400ml  soluţie  MELLERUD  pentru  curăţarea  căzilor  de  baie  cu  hidromasaj. 
Procedaţi conform descrierii de mai sus.

Căzi de baie cu hidromasaj cu sistem integrat de dezinfectare (sistem de dozare).



Adăugaţi  soluţie MELLERUD pentru curăţarea căzilor  de baie cu hidromasaj nediluată în 
conteinerul de dozare. Citiţi întotdeauna instrucţiunile producătorului.

Concentraţia ingredientului activ al soluţiei MELLERUD pentru curăţarea căzilor de baie cu 
hidromasaj  a  fost  optimizată  astfel  încât  concentraţia  reglată  automat  să  dezinfecteze 
volumul de apă dorit.

Informaţii:
Tratamentul constant al căzilor cu hidromasaj, inclusiv al duzelor şi conductelor cu soluţii 
dezinfectante precum soluţia  MELLERUD pentru curăţarea căzilor  de baie cu hidromasaj 
este absolut necesar pentru a preveni acumularea bacteriilor în căzile cu hidromasaj.
Temperatura crescută a apei şi reziduurile învechite de apă, săpun sau grăsimi reprezintă un 
mediu  perfect  pentru  microorganisme,  precum  bacteriile  şi  mucegaiul,  dar  şi  germeni 
patogeni ce pot cauza dizenterie, pneumonie, boala legionarului sau boli cauzate de ciuperci. 
Adăugarea agenţilor  de distrugere a germenilor  din soluţia  MELLERUD pentru curăţarea 
căzilor de baie cu hidromasaj încetineşte formarea germenilor şi distruge microorganismele. 
Acest proces se numeşte şi dezinfectare.
Dacă se utilizează în conformitate cu instrucţiunile, produsul elimină orice risc de infecţie de 
pe suprafeţe.
Un alt efect secundar este înlăturarea mirosurilor neplăcute.


