
SMILING HOUSE CLEANING CEMENT REMOVER 
Soluţie pentru îndepărtarea resturilor de ciment şi chit de rostuit. 
Utilizare: 
SMILING HOUSE CLEANING CEMENT REMOVER este un detergent special cu 
conţinut acid. Cu ajutorul acestui produs putem îndepărta cu uşurinţă resturile de ciment, chit 
de rostuire, urmele de salpetru, resturile de mortar, rugină şi depunerile de calcar, alge. Se 
poate folosi pe suprafeţe rezistente la acid, piatră ornamentală, piatră artificial, beton, faianţă, 
gresie, tiglă cu smalţ. 
Depozitare: 
Îşi păstrează calitatea pe timp nelimitat. Produsul se păstrează intr-un loc răcoros, uscat, 
bine ventilat, ferit de razele soarelui, la temperaturi peste 0 °C. Se utilizează îndependent, a nu 
se amesteca cu alte soluţii, în caz contrar poate emana gaze periculoase. A se feri de căldură şi 
surse de foc. 
Mod de utilizare: 
Suprafaţa de curăţat se va uda puţin, după care se aplică produsul nediluat (sau diluat max 1:5 
cu apă), cu pensula sau cu ajutorul unui burete. Se lasă să se usuce 1/2-1 minut, după care se 
freacă cu o perie. Dacă este nevoie, operaţiunea se poate repeta. Suprafaţa curăţată se clăteşte 
cu apă abundentă. A nu se lăsa să se usuce total pe suprafaţă. 
Atenţie! 
Înainte de folosire produsul se va încerca pe o suprafaţă mai puţin vizibil ă! A nu se 
folosi pe suprafeţe care nu rezistă la acizi! A nu se folosi pe suprafeţe de aluminiu, smalţ, 
marmur ă, calcar. În timpul aplicării se recomandă folosirea de mănuşi şi ochelari de 
protecţie. Suprafaţa tratată să nu fie caldă.  
Norme de protecţie a muncii: 
Produs cu conţinut acid, cu efect coroziv, care irită pielea, ochii şi organele respiratorii. Se 
recomandă folosirea hainelor de protecţie. Produsul se poate arunca în canalizare numai bine 
diluat. 
R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi piele. 
S1/2 Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la indemâna copiilor 
S26 În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un 
specialist 
S45 În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (Dacă este posibil, a i se 
arăta 
eticheta). 
Conţine substanţe periculoase: acid clorhidric min 15% 
Densitate la 25 oC: 1,08 g/cm3 
pH: 1-2 
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3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ 

 Sósav tartalmú, illatanyagot is tartalmazó termék. 
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