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Informaţii tehnice

MELLERUD SOLUŢIE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA URMELOR ŞI 
PETELOR DE CIMENT

Înlătură pelicula de ciment, reziduuri de ciment, eflorescenţa de nitrat de potasiu, murdărie.

DOMENIU DE APLICARE:

Pentru toate suprafeţele ce nu sunt sensibile la acizi, precum faianţa, suprafeţele din ceramică ale 
cuptoarelor, pavele Cotto, piatră naturală precum granit, marnă şi cuarţit, pavele din beton şi sticlă.

DATE TEHNICE:

Compoziţie: acid hidrocloric, amestec de acizi organici pe bază de apă şi 
surfactanţi

PH:

Densitate: 

Consum:

Ambalaj:

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:

0 - 0,2 

1,060 g/cm3

1.0  l  pentru  aprox. 10  -  15  m2,  în  funcţie  de 
suprafaţă şi de cantitatea de mizerie

1,0 l flacon alungit din PE cu închidere de siguranţă 
pentru copii, cutie de metal de 2,5l

Umeziţi suprafaţa cu apă şi aplicaţi Soluţie MELLERUD pentru îndepărtarea urmelor şi petelor de 
ciment nediluată sau diluată (max. 1:5) cu ajutorul pulverizatorului MELLERUD sau cu un burete. 
Lăsaţi să acţioneze, frecaţi cu o perie aspră şi clătiţi cu apă din abundenţă. Schimbat apa des. Apa 
de clătire poate fi turnată în scurgere. Nu lăsaţi produsul să se usuce pe suprafaţă în timp ce 
curăţaţi. În cazul suprafeţelor mari, lucraţi pe porţiuni mici.

Sfat:
Nu utilizaţi pe plăci şi suprafeţe sensibile la acizi (pietre naturale calcaroase precum marmura, 
piatra de calcar, Solnhofer, Jura, travertin). Acoperiţi toate obiectele emailate şi din crom. Înlăturaţi 
metalul din camerele închise şi acoperiţi-l. Testaţi într-un punct ferit vederii.

Atenţie cu tipurile de granit!
Mai multe tipuri de piatră sunt vândute sub denumirea de "granit", care, totuşi, nu au aceleaşi 
proprietăţi ca şi granitul. Spre exemplu, granulitul precum cel Kashmire White se poate decolora 



atunci când aplicaţi Soluţia MELLERUD pentru îndepărtarea urmelor şi petelor de ciment; pe 
grandiorit precum cel Padang grey sau Crystal black îi poate distruge luciul.  Prin urmare, testaţi 
produsul mai întâi.

Vă  recomandăm  Soluţia  MELLERUD  de  protecţie  mortar  pentru  a  proteja  împotriva 
pătrunderii în adeziv sau în plăcile de faianţă nesmălţuite sau în piatra naturală.  Aplicaţi 
acest produs uniform şi în strat subţire pe suprafaţa curăţată. După un timp de reacţie de 
12 ore, previne lipirea adezivului cu suprafaţa pietrei.


