
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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 

 

MELLERUD® DESINFEKTIONS-REINIGER 
Soluţie dezinfectantă de curăţat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Curăţă şi dezinfectează dintr-o singură 
aplicare. Pentru suprafeţe igienice în întreaga 
locuinţă. Bacteriile, ciupercile, viruşii şi alţi 
germeni sunt înlăturaţi permanent împreună 
cu murdăria. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Indicat pentru toate suprafeţele lavabile din 
gospodărie, în special din bucătărie, baie şi 
toaletă. Pentru suprafeţe de lucru, frigidere, 
pubele, tocătoare, lavete, perdele de duş, 
covoraşe de cauciuc, colace WC, mânere, 
faianţă, pardoseli, tăviţe pentru animale, cuşti 
şi boluri pentru mâncarea animalelor, vase de 
cameră, ghivece pentru flori, cuţite şi 
foarfece, saci, echipament de fitness etc. 
Elimină mirosurile neplăcute din scurgeri şi 
din gurile de admisie ale pompelor. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: Combinaţie specială de 
surfactanţi 
pH: aprox. 8 
Densitate: 0,98 g/cm3  

Consum: 500ml este cantitatea suficientă 
pentru aprox 5-8 m2   
Ambalaj: 500ml, recipient din plastic, cu 
pulverizator. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Pulverizaţi de la o distanţă de 10 cm şi 
distribuiţi cu ajutorul unei lavete sau al unui 
burete. Lăsaţi să acţioneze 10 minute. Apoi 
clătiţi puternic cu apă curată şi ştergeţi cu un 
prosop umed. Pulverizaţi în mod repetat în 
scurgeri şi lăsaţi să acţioneze peste noapte. 
Testaţi compatibilitatea suprafeţelor sensibile 
într-un loc mai puţin vizibil.  
Recomandare: Curăţenia în gospodărie este 
o cerinţă fundamentală pentru igienă.  Din 
acest motiv, utilizaţi Soluţia MELLERUD 
pentru îndepărtarea grăsimilor din bucătărie 
în bucătărie, în baie, depunerile dificile sunt 
înlăturate cu Soluţia MELLERUD de curăţare 
intensivă a obiectelor sanitare. Utilizaţi 
Soluţia MELLERUD de curăţare intensivă şi 
dezinfectare pentru curăţarea şi 
dezinfectarea obişnuită a suprafeţelor cu 
probleme şi pentru a elimina mirosurile. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
5 ani de la data producţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA. 
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