
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 FUGEN REINIGER  
Soluţie pentru curăţarea rosturilor

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Îndepărtează urmele de murdărie, grăsime 
şi depunerile. Soluţia pentru curăţarea 
rosturilor asigură succesul operaţiunii de 
curăţare. Îndepărtează chiar şi murdăria 
persistentă de pe gresia din bucătărie. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Rosturile de faianţă şi gresie, plăci mici de 
ceramică, pietre naturale şi alte tipuri de 
pereţi. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de surfactanţi pe 
bază de apă, fosfaţi 
pH: aprox. 11,5 – 12.0 

Densitate: aprox. 1.045 g/cm3 

Consum: depinde de metodă şi de 
cantitatea de murdărie 

Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu 
sistem de închidere securizată care nu 
permite deschiderea accidentală de către 
copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Diluaţi produsul în apă în cantitate de 1: 3. 
Aplicaţi folosind un pulverizator pentru 
murdărie persistentă. Lăsaţi să acţioneze 
câteva minute. Frecaţi cu o perie. Curăţaţi 
peria regulat cu apă curată. Repetaţi dacă 
este necesar. 
Recomandare: Poate determina modificări 
de culoare, de aceea recomandăm să 
testaţi pe o zonă mai puţin vizibilă pentru a 
verifica compatibilitatea produsului cu 
suprafaţa.  
Pentru curăţarea eficientă a dulapurilor de 
bucătărie, hotelor, suprafeţelor de lucru etc 
vă recomandăm Soluţia MELLERUD 
pentru curăţarea şi îndepărtarea grăsimilor 
din bucătărie. Îndepărtează pelicula şi 
depunerile de grăsime din bucătărie. 
Vă recomandăm Soluţia MELLERUD de 
curăţare a mucegaiului pentru îndepărtarea 
mucegaiului şi a ciupercilor de pe gresia şi 
faianţa din baie. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  

mailto:office@temad.ro

