
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 MARMOR POLITUR 
Soluţie pentru lustruit marmura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Curăţă, îngrijeşte şi protejează dintr-o 
singură aplicare. Culoarea naturală este 
intensificată. Uşor de lustruit. Redă luciul 
prin lustruire. Pentru lustruirea ocazională 
a tuturor suprafeţelor şi pentru tratarea 
iniţială după aşezarea plăcilor utilizaţi 
Soluţia MELLERUD pentru curăţarea şi 
îngrijirea marmurei. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Piatră naturală şi artificială precum 
marmură, terrazzo, gresie, plăci de argilă, 
piatră Solnhofener, granit, travertin şi 
marmură aglomerată. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de ceară naturală 
pe bază de apă 
pH: 7.5 - 8.0 
Densitate: aprox. 1.000 g/cm3 

Consum: 0.5 l pentru aprox. 5 - 8 m2 

Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu 
sistem de închidere securizată care nu 

permite deschiderea accidentală de către 
copii. Rezistenţă la îngheţ. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Utilizaţi la temperatura camerei. Agitaţi 
bine flaconul înainte de utilizare. Cu 
ajutorul unei lavete textile, aplicaţi un strat 
subţire pe suprafaţa curăţată şi uscată cu o 
mişcare circulară. După aproximativ 1 
minut, lustruiţi cu o lavetă textilă curată şi 
uscată până când obţineţi luciu. Pe tipurile 
de marmură foarte absorbante poate fi 
necesară o a doua aplicare pentru a 
îmbunătăţi efectul lustrului. 
Recomandare: Este indicat pentru 
umplerea zgârieturilor uşoare de pe 
marmură şi pentru împrospătarea 
suprafeţei. Pentru a împiedica formarea 
petelor pe suprafeţe mai mari, aplicarea 
trebuie făcută pe secţiuni cu un strat 
subţire şi lustruind la scurt timp după 
aplicare. Dizolvaţi straturile întărite cu 
soluţie pentru lustruit marmura şi lustruiţi 
energic. 
Atentie! Aplicaţi Soluţia MELLERUD 
pentru lustruit marmura pentru a proteja 
împotriva murdăriei uleioase şi grase 
înainte de tratament. Vă recomandăm 
Soluţia MELLERUD pentru curăţarea 
suprafeţelor din marmură pentru curăţare 
şi îngrijire regulată. Acest produs 
păstrează straturile de ceară aplicate. 
Utilizaţi Solventul MELLERUD pentru 
curăţarea şi îndepărtarea grăsimilor din 
bucătărie pentru a înlătura straturile vechi 
de produse de îngrijire. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
4 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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