
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere 
diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD LAMINAT U. KORK 
REINIGER U. PFLEGE 
Soluţie pentru curăţarea şi îngrijirea 
suprafeţelor laminate şi din plută
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Curăţă şi îngrijeşte în acelaşi timp. Înlătură 
murdăria, petele unsuroase şi uleioase, 
urmele de pe pardoselile laminate, 
pardoselile din plută pretratate, de pe 
parchetul din plută şi de pe parchetul din 
plută cu instalare rapidă. Reînnoieşte 
sustenabilitatea podelelor, oferă luciu şi 
protejează împortiva murdăriei. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru pardoseli complet laminate, din 
furnir, pardoseli sintetice laminate, panouri 
de plafon şi perete, pentru toate tipurile de 
pardoseli etanşe din plută şi pentru parchet 
din plută din zonele de locuit, bucătării şi 
băi. Păstrează frumuseţea naturală a 
pardoselii din spaţiile de locuit. 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: de surfactanţi pe bază de apă 
şi substanţe de îngrijire 
pH: 9,0 - 10,0 
Densitate: aprox. 1.0 g/cm3 

Consum: 1,0l este suficient pentru 25-30 
aplicări pe o suprafaţă de aprox. 50 m2 
Ambalaj: 1.0l recipient din plastic cu 
închidere de siguranţă împotriva 
deschiderii accidentale de către copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Amestecaţi 1/4 capac de Soluţie 
MELLERUD pentru curăţarea şi îngrijirea 
suprafeţelor laminate şi din plută cu 8-10 
litri de apă călduţă într-o găleată. Ştergeţi 
pardoseala cu un mop. Utilizaţi soluţia 
concentrată pe pardoselile foarte murdare. 
Ştergeţi cu apă curată. 
Recomandare: Utilizaţi Soluţia 
MELLERUD pentru curăţarea pardoselilor 
din PVC pentru pardoselile foarte murdare 
sau pentru reziduurile de adeziv de pe 
pardoselile laminate. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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