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MELLERUD GLASKERAMIK KOCHFELD 
REINIGER 
Soluţie pentru curăţarea plitelor 
vetro-ceramice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea produsului 
Îndepărtează în profunzime şi delicat 
murdăria persistentă şi reziduurile de 
mâncare arsă. Oferă strălucire fără urme. 
Printr-o îngrijire specială, plitele ceramice 
sunt protejate şi se împiedică acumulările 
de mâncare arsă.  
Utilizarea cu regularitate prelungeşte 
durata de viaţă a plitelor ceramice şi 
reduce daunele cauzate de mâncarea 
arsă, mai ales de mâncărurile ce conţin 
zahăr. 
 

Domeniu de utilizare 
Plite ceramice, în special plite 
vetro-ceramice. 
  
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de surfactanţi pe 
bază de apă, carbonat de calciu şi 
substanţe de îngrijire 
pH: 2,0 
Densitate: aprox. 1.10 g/cm3 
Consum: foarte productiv; depinde de 
tipul şi intensitatea murdăriei 
Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu 
sistem de închidere securizată care nu 
permite deschiderea accidentală de către 
copii. 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Îndepărtaţi mai întâi murdăria cu spatula 
MELLERUD din silicon pentru plitele 
vetro-ceramice. Agitaţi bine! 
În funcţie de cantitatea de murdărie, 
pulverizaţi o cantitate mică pe plita rece şi 
ştergeţi cu o lavetă, un prosop de hârtie 
sau cu un burete. Lăsaţi să acţioneze şi 
apoi ştergeţi. Îndepărtaţi cu o lavetă 
curată şi uscată şi lustruiţi. Pentru a 
păstra stratul protector, nu ştergeţi 
suprafaţa cu o lavetă umedă. 
Recomandare: Îndepărtaţi imediat 
murdăria. Nu lăsaţi mâncarea să se ardă. 
Utilizaţi doar pe plite ce intră în categoria 
plitelor vetro-ceramice. 
 

TERMEN DE VALABILITATE 
4 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: 
ZZ/LL/AA. 
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