
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în 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. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii 
suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD® METALL REINIGER 
Substanță de curățat metale 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Curăţă toate tipurile de metal şi îndepărtează rapid 

şi în totalitate urmele de grăsime, de amprente, ulei, 

funingine, nicotină şi depunerile de murdărie. 

Îndepărtează punctele de coroziune şi colorate, 

petele cauzate de apă şi calcar, fără a zgâria. 

Previne mătuirea, nu deteriorează niciun tip de 

metal. 

 

 

DOMENIU DE UTILIZARE 

Pentru utilizare la interior şi la exterior, pe metale 

precum oţelul inoxidabil, fontă, zinc, aluminiu, alamă, 

cupru şi cositor. De exemplu, aparatură casnică, 

tocuri de ferestre, mânere de uşi etc. 

 

 

APLICARE 

Pulverizaţi uniform pe suprafaţă. În funcţie de tipul 

de murdărie, lăsaţi să acţioneze până la 10 minute. 

Îndepărtaţi reziduurile şi clătiţi cu apă curată. 

Lustruiţi cu o lavetă uscată, dacă este necesar. 

Aplicaţi cu o lavetă umedă pe suprafeţele delicate 

precum aluminiul anodizat. 

 

 

SFAT SUPLIMENTAR 

Testaţi întotdeauna pe o porţiune ascunsă vederii 

înainte de utilizare. 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Compoziţie: amestec de surfactanţi 
pe bază de apă şi 
substanţe de îngrijire 

pH: cca 5,4 
Densitate: 1,017 g/cm3 

Consum: putere mare de 

acoperire 

Ambalaj: 0,5 l sticlă 

dreptunghiulară cu 

pistol pulverizator 

 

 

Declaraţie de limitare a răspunderii 

Aceste informaţii tehnice se vor înţelege ca 

recomandări serioase, dar care nu creează obligaţii 

cu privire la posibilităţile de aplicare a acestui 

produs. Îndrumările de procesare generale şi 

recomandările tehnice sunt bazate pe ani de 

experienţă şi corespund informaţiilor noastre 

curente. Totuşi, acest lucru nu împiedică Utilizatorul 

să testeze potrivirea produsului şi posibilele 

modalităţi de aplicare în scopul intenţionat. Datorită 

utilizării şi posibilităţilor de procesare variate, 

răspunderea şi responsabilitatea vor fi excluse. 
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