
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 REINIGER UND 
PFLEGE 
Soluţie pentru curăţarea şi îngrijirea 
marmurei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 de impregnare pentru 
suprafeţe din marmură şi piatră naturală. 
 
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 surfactanţi pe 
bază de apă şi substanţe de îngrijire  
pH: aprox. 6,0 - 7,0 
Densitate: 1.000 g/cm3 

Consum: 1,0l este suficient pentru 10 
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 
Adăugaţi 3-5 capace de Soluţie 
MELLERUD pentru curăţarea marmurei 
într-o găleată (8-10l) de apă caldă.  
Amestecaţi bine. Aplicaţi uniform cu o 
lavetă umedă. Lăsaţi să acţioneze puţin. 
Ştergeţi apoi ca de obicei şi lăsaţi să se 
usuce. Luciul se formează automat. Pentru 
a face suprafaţa şi mai lucioasă, utilizaţi o 
lavetă moale pentru a lustrui după uscare. 
Pentru acest tratament iniţial, vă 
recomandăm să utilizaţi Soluţia 
MELLERUD de impregnare pentru 
suprafeţe din marmură şi piatră naturală 
pentru protecţie împotriva petelor de ulei, 
apă şi grăsime. După aceasta, aplicaţi un 
tratament obişnuit cu Soluţie MELLERUD 
pentru lustruirea marmurei. Soluţia 
MELLERUD pentru curăţarea marmurei 
păstrează acest strat protector şi îi 
accentuează efectul. 
Recomandare: Utilizaţi Solventul 
MELLERUD pentru grăsimi, ceară şi 
murdărie 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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