
MELLERUD®

SOLUTIE PENTRU INDEPARTAREA SILICONULUI  0.25l 

DESCRIEREA PRODUSULUI
Indeparteaza complet siliconul proaspat, dar si pe cel intarit.

DOMENIU DE UTILIZARE
Indeparteaza siliconul, de exemplu de pe ceramnica, email, acrylic, lemn, sticla si portelan din bai, cabine de 
dus, chiuvete si oglinzi.

DATE TEHNICE
Compozi ieţ :  pe baza de apa
Densitate: ca. 0,819 g/ cm3

Consum: depinde de grosimea stratului de silicon
Ambalaj: 0,25 l flacon de pvc cu siguranta pentru copiii.

INSTRUC IUNI DE UTILIZAREŢ
Agitati bine inaintea folosirii!!!
Aplicati produsul in mod egal pe suprafata uscata si folositi o perie daca este necesar.
Lasati solutia sa actioneze aprox. o ora pentru a indeparta rezidurile de silicon moderate.
Pentru acoperirile mai dure lasati solutia sa actioneze aprox. 12 ore. Dupa timpul de actionare, siliconul 
poate fi indepartat usor folosind o spatula sau un burete.

Va rugam sa retineti:
Nu folositi solutia pe suprafete care sunt sensibile la acid ca de exemplu pietre naturale calcaroase sau 
sintetice. Pe email si crom lasati solutia sa actioneze maxim o ora.
Testati pentru compatibilitate pe o suprafata nevazuta inainte de folosire. Pentru reindepartare, baza trebuie 
sa fie curata si uscata.

Testati intotdeauna pe o suprafata alternativa pentru compatibilitatea materialului

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite sI pe exerienta practica. Având in vedere diversitatea larga 
a  materialelor sI a conditiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor .  TotusI,  Departamentul  Service va sta la 
dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.
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