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MELLERUD® WHIRLPOOL REINIGER 
Soluţie pentru curăţarea căzilor de baie 
cu hidromasaj 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Concentrat pentru curăţarea completă şi 
eficientă a ţevilor şi sistemelor de ţevi, 
duzelor şi căzilor de hidromasaj. Înlătură 
eficient germenii, bacteriile, mucegaiul şi alte 
microorganisme, care se pot instala în locuri 
greu de accesat ale căzii de hidromasaj. 
Dacă produsul este utilizat constant, 
depunerile de săpun şi grăsime, care servesc 
drept bază de hrană pentru microorganisme, 
sunt înlăturate şi focarele periculoase sunt 
eradicate. Ingredientele active de înlăturare a 
germenilor garantează o igienă completă şi 
de lungă durată. Focarul este prevenit în 
cazul sistemelor care conţin apă. Previne 
apariţia mirosurilor neplăcute. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru dezinfectarea duzelor şi sistemelor de 
ţevi din căzile de hidromasaj – cu sau fără 
sistem de dozaj şi/sau cu sistem de 
dezinfectare integrat. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de agenţi tensioactivi 
şi acizi organici pe bază de apă  
pH: 3-4 

Densitate: cca. 1,06 g/cm3  
Consum: 1,0l este sufficient pentru 10 
aplicări  
Ambalaj: 1,0l în recipient de plastic cu 
închidere securizată împotriva deschiderii 
accidentale de către copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
În căzi de masaj fără sistem de dozare: 
adăugaţi 100 ml de soluţie pentru curăţarea 
căzilor de baie cu hidromasaj în apă după 
fiecare utilizare a căzii de hidromasaj. 
Umpleţi cada cu destulă apă astfel încât să 
se acopere duzele. Lăsaţi să acţioneze timp 
de 30 de minute şi apoi porniţi pompa timp de 
1-2 minute. Lăsaţi apoi apa să se scurgă şi 
daţi drumul pompei pentru a evacua 
eventualele reziduuri rămase. Curăţaţi cada 
cu apă. 
Recomandare: Pentru înlăturarea germenilor 
după o perioadă lungă de neutilizare, umpleţi 
cada cu apă şi adăugaţi 200ml de soluţie 
pentru curăţarea căzilor de baie cu 
hidromasaj. Folosiţi conform instrucţiunilor de 
mai sus.  
Pentru căzile de baie cu hidromasaj şi cu 
sistem de dezinfectare integrat (sistem de 
dozaj): adăugaţi soluţie pentru curăţarea 
căzilor de baie cu hidromasaj nediluată în 
recipientul de dozaj. Citiţi întotdeauna 
manualul de instrucţiuni al producătorului 
înainte de utilizare.  
Concentraţia de ingredient activ din soluţia 
pentru curăţarea căzilor de baie cu 
hidromasaj a fost optimizat în aşa fel încât 
regularizarea automată a concentraţiei să 
dezinfecteaze volumul de apă dorit.  
Informatii suplimentare: Tratamentul 
constant al apei, inclusiv duzele şi ţevile cu 
dezinfectanţi – precum Soluţia MELLERUD 
pentru curăţarea căzilor de baie cu 
hidromasaj – este absolut necesar pentru a 
preveni dezvoltarea bacteriilor în căzi. 
Temperatura ridicată a apei şi reziduurile de 
apă veche, săpunul şi grăsimea reprezintă un 
mix  ideal de formare a microorganismelor, 
precum bacteriile si mucegaiul. Sunt incluşi 
aici şi anumiţi germeni patogeni care 
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provoacă afecţiuni precum dizinteria, 
pneumonia, boala legionarului sau 
numeroase ciuperci. Adaosul de agenţi de 
eliminare a germenilor în soluţia pentru 
curăţarea căzilor de baie cu hidromasaj 
încetineşte dezvoltarea de germeni şi elimină 
microorganismele. Acest proces este 
cunoscut sub numele de dezinfecţie. Utilizată 
conform instrucţiunilor produsul elimină riscul 
de infecţie de pe suprafeţe. Un alt efect 
secundar este eliminarea mirosurilor 
neplăcute. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
5 ani de la data producţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA. 
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