
SMILING HOUSE CLEANING NITRATE REMOVER 
Soluţie pentru îndepărtarea sărurilor cauzate de umezeala de pe pereţi şi socluri. 
Utilizare: 
SMILING HOUSE CLEANING NITRATE REMOVER este un detergent special cu 
conţinut acid. Se poate folosi pe suprafeţe din piatră naturală rezistentă la acid, piatră 
ornamentală, beton, cărămidă decorativă, ţiglă cu smalţ, dale de pavaj etc pentru îndepărtarea 
petelor albe datorate sărurilor care se depun în urma umezelii. Suprafaţa tratată îşi recâştigă 
culoarea şi caracterul natural. Îndepărtează resturile de ciment şi chit de rostuit de pe 
suprafeţele de faianţă şi gresie. 
Depozitare: 
Produsul se păstrează într-un loc răcoros, uscat, bine ventilat, ferit de razele soarelui, departe 
de materiale incompatibile. Se poate utiliza 24 de luni de la data fabricaţiei înscrisa pe 
etichetă, cu condiţia păstrării în ambalajul original închis ermetic. 
Mod de utilizare: 
Se curaţă suprafaţa poroasă cu o perie sau matură, după care se aplică SMILING HOUSE 
CLEANING NITRATE REMOVER cu o pensulă sau un burete. Se lasă să acţioneze câteva 
minute, după care suprafaţa va fi frecată cu o perie. Dacă este nevoie, repetaţi operaţiunea. A 
nu se lăsa soluţia să se usuce pe suprafaţă. Suprafaţa curăţată va fi clătită cu apă abundentă. 
Înainte de folosire se va încerca compatibilitatea produsului cu suprafaţa tratată. A nu se 
folosi pe suprafeţe care nu rezistă la acizi. A nu se folosi pe suprafeţe din aluminiu, marmură, 
smalţ şi piatră de var! 
Atenţie: 
Suprafaţa tratată să nu fie caldă. 
Norme de protecţie a muncii: 
Este o soluţie cu conţinut acid, având efect coroziv, care irită pielea, ochii. Se recomandă 
folosirea echipamentului de protecţie. Soluţia se poate turna în canalizare numai foarte 
diluată. 
R36/38 - Dăunează ochilor şi pielii 
S1/2 – A se păstra sub cheie şi a nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S26 – La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. 
S45 – În caz de accident sau dacă vă simţiţi rău, a se consulta imediat medicul. (dacă 
este posibil, i se arată eticheta). 
Contine substanţe periculoase: acid formic <5% 
Densitatea la 25 oC: aprox. 1,08 g/cm3 

pH: 1-2 
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3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ 



 Hangyasav es citromsav vizes oldata felületaktív anyagokkal. 
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