
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 ZEMENTSCHLEIER 
ENTFERNER 
Soluţie pentru îndepărtarea urmelor şi petelor de 
ciment

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Înlătură pelicula de ciment şi reziduurile de 
ciment, eflorescenţa de nitrat de potasiu, 
murdăria. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru toate suprafeţele ce nu sunt 
sensibile la acizi, precum faianţa, 
suprafeţele din ceramică ale cuptoarelor, 
pavele Cotto, piatră naturală precum granit, 
marnă şi cuarţit, pavele din beton şi sticlă. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: acid hidrocloric, amestec de 
acizi organici pe bază de apă şi surfactanţi 
pH: 0 - 0.2 
Densitate: aprox. 1.060 g/cm3 

Consum: 1.0 l pentru aprox. 10 - 15 m2 în 
funcţie de suprafaţa şi de cantitatea de 
mizerie 
Ambalaj: 1,0l recipient din plastic cu 

sistem de închidere securizată care nu 
permite deschiderea accidentală de către 
copii.  
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Umeziţi suprafaţa cu apă şi aplicaţi Soluţia 
MELLERUD pentru îndepărtarea urmelor şi 
petelor de ciment nediluată sau diluată 
(max. 1:5) cu ajutorul pulverizatorului sau 
cu un burete. Lăsaţi să acţioneze, frecaţi 
cu o perie aspră şi clătiţi cu apă din 
abundenţă. Schimbaţi apa des. Apa de la 
clătire poate fi turnată în scurgere. Nu 
lăsaţi produsul să se usuce pe suprafaţă în 
timp ce curăţaţi. În cazul suprafeţelor mari, 
lucraţi pe porţiuni mici. 
Recomandare: Nu utilizaţi pe plăci şi 
suprafeţe sensibile la acizi (pietre naturale 
calcaroase precum marmura, piatra de 
calcar, Solnhofer, Jura, travertin). Acoperiţi 
toate obiectele emailate şi din crom. 
Înlăturaţi metalul din camerele închise şi 
acoperiţi-l. Testaţi într-un loc mai puţin 
vizibil pentru testarea compatibilităţii 
produsului cu suprafaţa. 
Atenţie cu tipurile de granit! Mai multe 
tipuri de piatră sunt vândute sub 
denumirea de "granit", care, totuşi, nu au 
aceleaşi proprietăţi ca şi granitul. Spre 
exemplu, granulitul precum cel Kashmire 
White se poate decolora atunci când 
aplicaţi Soluţia MELLERUD pentru 
îndepărtarea urmelor şi petelor de ciment; 
pe grandiorit precum cel Padang grey sau 
Crystal black îi poate distruge luciul.  Prin 
urmare, testaţi produsul în prealabil. 
Vă recomandăm Soluţia MELLERUD 
pentru curăţarea rosturilor pentru a proteja 
îmbinările dintre plăcile de faianţă 
nesmălţuite sau piatră naturală. Aplicaţi 
acest produs uniform şi în strat subţire pe 
suprafaţa curăţată.  
 
TERMEN DE VALABILITATE 
4 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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