
ULTRA CLEAN
Agent de curăţare a resturilor de mortar pe bază de ciment-var

• Pentru curăţarea suprafeţelor rezistente la acizi: plăci ceramice, piatră, suprafeţe cromate, lăcuite, 
inoxidabile sau din plastic

• Îndepărtează petele de rugină şi apă
• Lichid concentrat
• Pentru utilizare pe suprafeţe interioare sau exterioare

1. Descrierea produsului
Cesal Premium Ultra Clean este conceput pentru îndepărtarea chiar şi celor mai vechi rămăşiţe de ciment, var şi ipsos – conţine 
acid anorganic, recomandat pentru curăţarea suprafeţelor după execuţia lucrărilor de construcţii în care se utilizează mortare 
minerale.
Este potrivit pentru curăţarea petelor cauzate de apă şi rugină.
Destinat curăţării suprafeţelor ceramice (plăci glazurate, teracotă, gresie, clincher) şi plăci din piatră, toalete şi suprafeţe cromate 
sau lăcuite, inox sau plastic.

2. Proprietăţi
Cesal Premium Ultra Clean poate fi diluat în funcţie de tipul şi gradul de murdărire. 

Reziduuri vechi, groase de adezivi, chit de rost sau mortare de tencuială Utilizare fără diluare
Urme de adezivi, chit de rost sau mortare de tencuială 1:3 până la 1:5
Murdărie şi var 1:5 până la 1:10
Pete de rugină şi apă de la robinet 1:10 până la 1:15

3. Date tehnice
Cesal Premium Ultra Clean conţine acid anorganic. 

4. Cerinţe tehnice
Agent de curăţare, fără clasificare ca material de construcţie. Produsul a obţinut aviy sanitar emis de NIH.

5. Utilizare
La început, înmuiaţi usor cu apă locurile contaminate cu produse care conţin ciment sau var. Utilizaţi o perie sau un burete pentru 
a aplica agentul pe zona contaminată şi pentru a curăţa ulterior suprafaţa. În funcţie de proprietăţile suprafeţei, gradul şi tipul de 
contaminare, utilizaţi agentul de curăţare nediluat sau diluat (a se vedea tabelul de mai sus). Suprafeţele care sunt puternic 
contaminate se îmbibă cu agent de curăţare nediluat şi se lasă câteva minute, în scopul de a permite agentului să acţioneze. Apoi 
îndepărtaţi rezidiul. O atenţie specială trebuie acordată suprafeţelor unde sunt prezente urme de mortare conţinând ciment sau 
var, de exemplu plăci ceramice, suprafeţele rosturilor umplute cu chituri pe bază de ciment. În astfel de situaţii, aplicarea de 
agent nediluat poate duce la spălarea accidentală a mortarului si, astfel, la decolorarea acestuia. 
În toate cazurile, spălaţi cu grijă suprafaţa cu apă curată sau cu apă slab alcalină.

CONSUM: Depinde de gradul şi tipul de rezidiu.

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE: în ambalaje originale, închise ermetic, în condiţii uscate, la temperaturi pozitive. Protejaţi împotriva 
supraîncălzirii. Termenul de valabilitate a lichidului este de 36 luni de la data de producţiei înscrisă pe ambalaj.

AMBALARE:  Canistre de plastic de 1 kg; 432 bucăţi/palet.

6. Informaţii importante
Spălaţi uneltele cu apă curată, imediat după utilizare. 
Iritant. Iritant pentru ochi şi piele. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Spălaţi imediat ochii contaminaţi, cu o cantitate mare de apă. 
Purtaţi mănuşi şi ochelari de protecţie adecvaţi. În caz de ingerare, consultaţi imediat doctorul, preyentând ambalajul sau 
eticheta. Nu amestecaţi cu alţi agenţi de curăţare, în special ce cei conţinând clor. Procedaţi în concordanţă cu Fişa tehnică.

Prezentele informaţii constituie instrucţiuni de bază pentru aplicarea produsului şi nu scutesc utilizatorul de la obligaţia de a lucra 
în conformitate cu bunele practici din construcţii şi a respecta reglementările de Protecţia Muncii în vigoare. 


