
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® MARKISEN REINIGER 

Soluţie pentru curăţarea marchizelor şi a 
umbrelelor de soare 

 
 

 
 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Înlătura murdăria, mizeria produsă de păsări, 
funinginea şi peliculele de murdărie. 
Este o soluţie pentru curăţarea materialului 
ce protejează culoarea, indicată pentru 
îngrijirea regulată şi curăţarea de bază 
înainte de impregnare. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru toate materialele naturale şi sintetice. 
Poate fi utilizat pe umbrele de soare, 
pavilioane, marchize, apărători din pânză 
pentru ferestre şi sere. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de surfactanţi pe bază 
de apă  
pH: aprox. 10,5 

Densitate: 1.0 g/cm3 
Consum: foarte productiv, în funcţie de 
cantitatea de murdărie  
Ambalaj: 1.0l recipient din plastic cu sistem 
de închidere securizat care nu permite 
deschiderea accidentală de către copii. 
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
Îndepărtaţi mai întâi murdăria cu o perie. 
Important! Suprafaţa trebuie umezită înainte 
de tratament. Pentru obiectele foarte 
murdare: Aplicaţi MELLERUD Soluţie de 
curăţare marchize nediluată utilizând un 
flacon cu pulverizator, un burete sau o perie 
moale şi aplicaţi pe suprafaţă. Lăsaţi să 
acţioneze. Atenţie! Pavilioanele trebuie 
menţinute umede. Întindeţi cu o perie, cu un 
burete abraziv sau folosiţi un curăţitor de 
înaltă-presiune. Îndepărtaţi orice urmă de 
murdărie dizolvată şi clătiţi cu multă apă. 
Clăţiti cu un furtun. Pentru obiectele uşor 
murdare: Adăugaţi 1/2 capac în aproximativ 
10 litri de apă călduţă şi procedaţi conform 
celor descrise mai sus.  
Sfat important: Pe obiectele cu murdărie 
normală sau cu suprafaţă mare, precum şi în 
zonele greu de accesat, aplicaţi produsul pe 
suprafaţa umezită utilizând doar un pistol de 
pulverizat sau un pulverizator de grădină şi 
lăsaţi să acţioneze. Spălaţi, utilizând un 
curăţitor de înaltă-presiune. Murdăria este 
îndepărtată. 
Pentru a evita formarea mucegaiului, nu 
închideţi niciodată pavilioanele sau umbrelele 
umede. Vă recomandăm tratamentul cu 
Soluţia MELLERUD pentru impregnarea 
marchizelor şi a umbrelelor de soare, pentru 
a îmbunătăţi caracteristicile de respingere a 
murdăriei şi umezelii. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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