
 

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® ROHR – FREI GRANULAT 

Granule pentru desfundarea ţevilor de 
scurgere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Desfundă rapid ţevile de scurgere şi 
conductele înfundate. Acţionează intrinsec şi 
elimină mirosurile neplăcute. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru căzi de baie, chiuvete, lavoare, vase 
de toaletă şi alte scurgeri. Dizolvă rapid 
reziduurile alimentare, de săpun, fire de păr, 
lână de bumbac, etc din ţevile şi conductele 
de scurgere. Desfundă de asemenea, şi 
scurgerile blocate cu gheaţă. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: hidroxid de sodiu şi aditivi 
Densitate: 1.140  g/cm3 

Consum: 600g este o cantitate suficienta 
pentru aprox. 20-30 aplicări 
Ambalaj: 600g, recipient din plastic cu 
sistem de închidere securizată care nu 
permite deschiderea accidentală de către 
copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
În cazul înfundării ţevilor sau conductelor de 
scurgere goliţi apa care stagnează. Turnaţi 
aproximativ o jumătate de capac de granule 
(circa 30g) în orificiul scurgerii, apoi turnaţi o 
cană de apă rece peste. (Atenţie! Pericol de 
stropire!). Lăsaţi să acţioneze aproximativ o 
jumătate de oră. Clătiţi bine cu apă rece. În 
cazul depunerilor severe reluaţi procedura şi 
lăsaţi să acţioneze o perioadă mai lungă de 
timp. Pentru eliminarea mirosurilor neplăcute, 
folosiţi produsul o dată pe săptămână, şi 
clătiţi apoi cu o cană de apă rece. Nu 
aruncaţi niciodată granulele sau ambalajul 
produsului la gunoi.  
Conţine hipocolorit de sodiu. Poate provoca 
arsuri caustice severe. Păstraţi încuiat şi nu 
lăsaţi la îndemâna copiilor. În cazul 
contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă 
apă şi consultaţi medicul. Purtaţi mănuşi 
corespunzătoare şi ochelari de protecţie 
atunci când utilizaţi produsul. În caz de 
accident sau simptome de boală, consultaţi 
imediat medicul (arataţi-i eticheta dacă este 
posibil). 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricatiei, vezi data 
inscriptionata pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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