
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 FÜR MARMOR UND 
KALKHALTIGE NATURSTEINE  
Soluţie pentru curăţarea urmelor şi petelor de ciment 
de pe suprafeţele din marmură şi piatră naturală  
calcaroasă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Produs special pentru a îndepărta pelicula 
de ciment de pe suprafeţele sensibile la 
acizi, precum marmura. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Înlătură pelicule de ciment, reziduuri de 
ciment, depuneri de calcar şi murdărie de 
pe marmură, piatră naturală sau artificială 
calcaroasă (precum Bianco Carrara, 
Travertin, Jura, Granit, Terrazzo, 
Solnhofener, marmură aglomerată etc). 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: concentrat de surfactanţi şi 
ingrediente speciale pe bază de apă 
pH: 9.5 - 10.5 
Densitate: aprox. 1.015 g/cm3 

Consum: 1l pentru aprox. 25 - 35 m2, în 
funcţie de suprafaţă şi de cantitatea de 
mizerie 
Ambalaj: 1l recipient din plastic cu sistem 
de închidere securizată care nu permite 
deschiderea accidentală de către copii.  
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Important: Materialul îmbinat trebuie să se 
întărească înainte de aplicarea soluţiei. 
Acest lucru durează cel puţin 2-3 zile. 
Înlăturaţi resturile de ciment şi calcar cu o 
mătură. 
Umeziţi suprafaţa murdară. Aplicaţi Soluţia 
MELLERUD pentru curăţarea urmelor de 
ciment de pe suprafeţele din marmură şi 
din piatră naturală calcaroasă nediluată 
sau într-o concentraţie de 1 : 5 cu ajutorul 
pulverizatorului sau cu un burete. Lăsaţi să 
acţioneze. Produsul nu trebuie să se usuce. 
Înlăturaţi orice reziduuri cu un burete sau 
cu o lavetă şi clătiţi cu apă din abundenţă. 
Repetaţi dacă este necesar. 
După uscare vă recomandăm impregnarea 
cu Loţiune MELLERUD pentru curăţarea şi 
îngrijirea suprafeţelor din marmură pentru 
a proteja împotriva murdăriei uleioase şi 
apoase. Utilizaţi Soluţia MELLERUD 
pentru lustruit marmura pentru luciu. 
Vă recomandăm Soluţia MELLERUD 
pentru curăţarea şi îngrijirea marmurei 
pentru curăţare şi îngrijire constantă a 
pardoselilor şi pereţilor de la interior din 
piatra naturală şi artificială calcaroasă. 
Recomandare: Nu trataţi niciodată piatra 
naturală şi artificială calcaroasă cu soluţii 
de curăţare acide. Aceasta va cauza 
deteriorări ireversibile. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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