
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 BAD- UND SANITÄR 
KRAFTREINIGER  

Soluţie specială pentru curăţarea 
băii şi a obiectelor sanitare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Soluţie de curăţat pentru îndepărtarea 
rapidă şi eficientă a depunerilor de calcar, 
a resturilor de săpun şi de murdărie, a 
petelor gri şi a ruginii. Dizolvă depunerile 
inestetice şi previne instalarea bacteriilor şi 
germenilor.  
Asigură curăţenia şi luciul obiectelor 
sanitare. Noua formulă gel facilitează 
menţinerea soluţiei pe suprafeţe pentru 
mai mult timp şi este foarte eficientă 
împotriva murdăriei şi calcarului.  
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru toate suprafeţele rezistente la acizi 
din băi şi cabine de duş, precum gresia (nu 
este indicată şi pentru plăcile din piatră 
naturală), chiuvete, căzi de baie, pereţi 
despărţitori pentru duş, fitinguri şi toalete, 
suprafeţe sintetice. Adecvată şi pentru 

îndepărtarea calcarului de pe capetele de 
duş. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de surfactanţi pe 
bază de apă  

pH: 0,5 - 1,0 
Densitate: aprox. 1.07 g/cm3 

Consum: foarte productivă, în funcţie de 
cantitatea de murdărie  

Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu 
pulverizator. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Pulverizaţi nediluat pe suprafaţă şi lăsaţi să 
acţioneze. Clătiţi din abundenţă cu apă 
rece. Folosiţi un burete pentru zonele 
foarte murdare, apoi clătiţi cu apă. 
Lăsaţi să acţioneze pe suprafeţele ce nu 
sunt sensibile la acizi, precum suprafeţe 
ceramice, din sticlă, porţelan şi acril. Nu 
este necesară lustruirea. 
Recomandare: Aplicaţi mai întâi într-un 
loc mai puţin vizibil atunci când utilizaţi pe 
fitinguri din crom şi pe suprafeţe din email. 
Nu utilizaţi pe materiale sensibile la acizi 
(pietre naturale calcaroase precum 
marmura, piatra de calcar, Solnhofer, Jura, 
travertin sau anumite tipuri de granit, 
precum Padang). Testaţi întotdeauna 
într-un loc mai puţin vizibil înainte de 
utilizare. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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