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 SOLVACID
DEFINÍCIA
Kyslý detergent s rozpúšťadlom, stabilizovaný a synergizovaný, s dvojitým pôsobením odstraňovača filmu a odvápňovača.

URČENIE A ÚČINNOSŤ
SOLVACID (GEAL) je určený na hlboké čistenie gresových obkladov a dlažieb, matných aj leštených, keramických 
obkladov/dlaždíc, klinkeru a iných podobných materiálov. Vďaka svojmu dvojakému pôsobeniu rozpúšťadlo/kyselina je 
vysoko účinný a rýchly pri odstraňovaní zvyškov a škvŕn farebných škárovacích hmôt, ktoré sa vďaka prítomnosti živíc a 
organických polymérov čistia bežnými kyselinovými čistiacimi prostriedkami len veľmi ťažko. Tiež efektívny pri 
odstraňovaní farebných fľakov z absorpčných alebo drsných materiálov, ako sú dlaždice Terracotta a prírodný kameň 
(odporúča sa predbežný test).
Najmä pri leštených/lapovaných gresových dlaždiciach uľahčuje odstraňovanie škvŕn, ktoré prenikajú hlboko do 
mikropórov a sú odolné voči bežnému čisteniu. Na prirodzené matné, neleštené, textúrované, glazované gresové dlaždice 
a keramické dlaždice; odstraňuje nečistoty zachytené kôli drsnosti povrchu.
POUŽITIE
Aplikujte SOLVACID čistý alebo zriedený (maximálne 1:2 s vodou) na znečistený povrch, opatrne po celej oblasti. 
Nechajte pôsobiť niekoľko - až 30 minút, potom rozotrite stredne tvrdou hubkou. Odstráňte zvyšky vysávačom (vhodným 
pre kvapaliny) alebo s handrou/špongiou. Opláchnite čistou vodou. V prípade potreby opakujte po vysušení.

Orientačná spotreba: 1 liter na 10 - 20 m2.

Chemicko-fyzikálne vlastnosti:

pH (20°C) čistý produkt: 12

Hustota (20 °C): 1.002 g/cc

Skupenstvo: homogénna kvapalina
Rozpustnosť: vo vode
Vôňa: citrón
Farba: bezfarebná prípadne do jantáru

Balenie
1 liter PE fľaša, 12ks/krabica
5 litrov PE bandaska, 4ks/krabica

Nebezpečie

Piktogram:

Signálne slová: Varovanie

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 
H336 
H412 

Spôsobuje podráždenie pokožky.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.
Škodlivý pre vodné živočíchy s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje: (R) -P-MENTHA-1,8-DIÉN
Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101 
P102 
P273 
P280 
P312 

Ak potrebujete lekársku pomoc, majte k dispozícii nádobu alebo štítok s výrobkom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. 
Ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Obsahuje: 1-METHOXY-2-PROPANOL

Zložky vyhovujúce nariadeniu ES č. 648/2004 menej ako 
5% neiónových povrchovo aktívnych látok; Limonene

Podrobné informácie sú uvedené na bezpečnostnej karte v súlade s nariadením CE. 1907/2006 
(REACH) a nasledovnými aktualizáciami

Spoločnosť Bel Chimica Srl zaručuje funkčnosť výrobku, to znamená, že je v súlade s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v príslušnom technickom liste a na štítku 
na obale. Záruka sa nevzťahuje na aplikáciu a používanie výrobku, preto dodržiavanie správneho postupu je zodpovednosť používateľa. Okrem toho 
spoločnosť Bel Chimica Srl nie je zodpovedná za žiadne udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri/po použití materiálov ošetrených výrobkom tretími stranami.

Technický list 03/16 sk 
Čistenie po pokládke; gres, keramika a pod.




