
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 FLIESEN UND STEIN 
GRUNDREINIGER 
Soluţie pentru curăţarea gresiei şi a 
suprafeţelor din piatră 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Curaţă puternic şi protejează. Îndepărtează 
depunerile de calcar, resturile uşoare de 
ciment şi depunerile severe de murdărie. 
Potrivit utilizării atât în interior cât şi în 
exterior.   
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Gresie, plăci ceramice, piatră naturală fără 
sensibilitate la acizi, cum ar fi granitul, 
ardezie, cuarţ, suprafeţele din oţel 
inoxidabil. 
Ideal pentru curăţarea de bază în bucătarie, 
duş, baie, toaletă, piscină. Potrivit pentru 
curăţarea balconului şi a terasei. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: acizi organici şi anorganici, 
substanţe active de spălare   
pH: 0,5 - 0,9 
Densitate: ca. 1,125 g/cm3 

Consum: 1,0l este suficient pentru o 
suprafaţă de circa 10 - 15 m2, în    funcţie 
de gradul de murdărie şi de structura 
suprafeţei. 

Ambalaj: 1l recipient din plastic cu sistem 
de închidere securizată care nu permite 
deschiderea accidentală de către copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Umeziţi întotdeauna suprafeţele în 
prealabil (în special în zona rosturilor). În 
funcţie de gradul de murdărie, aplicaţi în 
stare pură sau în raport de 1 : 5 diluat în 
apă. Utilizaţi un burete, lavetă sau perie 
pentru aplicare. Nu permiteţi să se usuce. 
Frecaţi suprafaţa cu o perie aspră şi clătiţi 
cu multă apă.   
Recomandare: Nu aplicaţi soluţia pe 
gresia şi pe suprafeţele sensibile la acizi 
(pietre naturale cu conţinut de calcar cum 
ar fi marmura, plăcile de Muschelkalk, 
Solnhofener, Jura, Travertin). În cazul 
pietrelor de pavaj colorate, folosiţi în soluţie 
diluată. Atenţie la suprafeţele de aluminiu. 
Testaţi mai întâi pe zone mai puţin vizibile.   
Soluţia de curăţare a gresiei şi a 
suprafeţelor din piatră este ideală pentru 
îndepărtarea petelor de rugină de pe 
suprafeţele rezistente la acizi, cum ar fi 
plăcile de gresie ceramică sau ceramică 
fină.  
Pentru îndepărtarea urmelor de murdărie 
apoase, uleioase, vă recomandam 
folosirea Soluţiei MELLERUD de 
îndepărtare a urmelor de grăsime, ceară şi 
murdărie.   
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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