
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 FEINSTEINZEUG 
REINIGER UND PFLEGE 
Soluţie pentru curăţarea şi îngrijirea 
obiectelor din ceramică fină

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Agent special de curăţare pentru toate 
obiectele de ceramică fină. Îndepărtează 
chiar şi petele unsuroase. Componentele 
speciale asigură întreţinerea optimă a 
pardoselilor. Nu lasă reziduuri pe 
pardoseală, reducând astfel la minim 
perioada de refacere a murdăriei. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Plăci din ceramică fină lustruite şi mate, 
marmură, plăci smălţuite, pardoseli din 
piatră lucioasă. Pentru utilizare la interior şi 
exterior. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de surfactanţi pe 
bază de apă  

pH: 10,0 - 10,5 

Densitate: aprox. 1.025 g/cm3 

Consum: ½ capac (aprox. 15ml) în 10 l de 
apă 

Ambalaj: 1,0l recipient din plastic cu 
sistem de închidere securizată care nu 
permite deschiderea accidentală de către 
copii.  
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
½ capac într-o găleată de apă caldă sunt 
suficiente pentru curăţare obişnuită. 
Amestecaţi bine şi ştergeţi ca de obicei. 
Dacă se formează o peliculă de grăsime 
pe placa de ceramică fină lustruită, 
reduceţi dozajul.  În cazul murdăriei 
persistente, aplicaţi în stare nediluată, 
lăsaţi să se absoarbă şi apoi curăţaţi cu un 
burete aspru sau cu o perie. Ştergeţi din 
nou cu apă curată. 
Recomandarea: Produsul este foarte 
eficient. Înainte de a aplica în stare 
nediluată, suprafeţele lustruite trebuie 
testate într-un loc mai puţin vizibil pentru a 
verifica compatibilitatea produsului, 
deoarece acestea pot îşi pot pierde luciul. 
Pentru o protecţie de durată a suprafeţelor 
împotriva petelor de grăsime sau murdărie, 
recomandăm impregnarea cu Soluţia 
MELLERUD pentru protejarea obiectelor 
din ceramică fină. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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