
 
Fişă tehnică 

CL-CLEAN 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediție: 17.7.20 

 

Agent de curățare pentru plăcile ceramice și pietrele naturale 
 

Proprietăţi 
 
CL-CLEAN este un lichid de curățare special, pe 
bază de acid organic. Este utilizat pentru curățarea 
resturilor de beton, ciment, tencuială, var, săruri 
etc. Este potrivit pentru curățarea instalațiilor de 
apă potabilă sau magazinelor alimentare, pentru 
că nu lasă resturi. 

 

Domenii de aplicare 
 
CL-CLEAN este utilizat pentru curățarea resturilor 
de ciment, var, săruri, rămase pe suprafața plăcilor 
ceramice, pietrelor naturale sau marmurei 
neșlefuite. Este utilizat de asemenea și pentru 
curățarea fațadelor clădirilor de resturile de mortar 
sau săruri. 

 

Caracteristici tehnice 
 
Forma:            lichid transparent 

pH:                  aprox.0,5 

Densitate:        1,12 kg/l 

 

Mod de utilizare 
 
CL-CLEAN se întinde pe suprafața ce urmează a fi 
curățată, în stare brută sau diluat cu apă, până la 
1:1. Se lasă lichidul să acționeze timp de 2-3 
minute, după care se lustruiește suprafața cu o 
perie tare (dar nu metalică). Se spală suprafața cu 
apă din abundență. În cazuri mai dificile este 
necesară repetarea procedeului. În timpul aplicării 
se vor utiliza mănuși de cauciuc. 

 

Consum 
 
Aprox. 150-200 g/m², după caz. 

 

Ambalaj 
 
CL-CLEAN este disponibil în bidoane de plastic de 
1 kg, 5 kg și 20 kg. 

 
 
 
 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
18 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul 
original, sigilat, la temperaturi între +5ºC şi +35ºC, 
protejat de soare şi îngheţ. 

 
Observaţii 

 
 Produsul conține acid organic și este clasificat 

ca fiind coroziv. 

 În cazul utilizării lui în camere închise, se vor 
lua măsuri de ventilație. 

 Pentru suprafețele emailate, se va lăsa foarte 
puțin timp să acționeze, curățându-se 
suprafața foarte bine. 

 Sculele sau recipientele metalice nu se vor 
folosi la aplicarea produsului CL-CLEAN. 

 Pentru a evita pericolul de decolorare a 
suprafeței pe care se aplică CL-CLEAN, se 
testează produsul pe o porțiune mică a 
acesteia, înainte de aplicarea produsului pe 
toata suprafața. 

 Provoacă arsuri. Păstraţi produsul sub cheie şi 
nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. În caz de 
accident sau simptome de boală, cereţi imediat 
sfatul medicului (dacă este posibil, arătaţi 
eticheta). A nu se inspira emanaţiile. În cazul 
contactului cu ochii, spălaţi imediat cu apă din 
abundență şi cereţi sfatul medicului. În cazul 
contactului cu pielea, spălaţi imediat cu apă 
din abundență. Purtaţi îmbrăcăminte de 
protecţie corespunzătoare, mănuşi şi mască 
de protecţie pentru ochi/faţă.  

 Produsul conţine acid formic.  

 Preparatul este înregistrat în registrul agenţilor 
de curăţare – detergenţilor de la Laboratorul 
General de Chimie al Greciei, cu numărul 
14508/0/2010. 

 Telefonul Centrului de prim-ajutor în caz de 
intoxicaţii: 112  
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