
 

 
 Corvett  

Detergent decapant pentru cur ăţarea  
gresiei-faian ţă 
 

Propriet ăţi 
Decapant cu acţiune profundă, foarte alcalin, indicat pentru gresie microporoasă.  
Datorită activităţii speciale, produsul penetrează profund  în pori şi dizolvă  
murdăriile din profunzime, după care murdăriile vor fi ţinute în plutire şi  
eliminate cu ajutorul maşini de frecat monodisc. 
 
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside anionice 5-15%, tenside neionice < 5%, coloranţi şi odoranţi. 
Valoare pH (concentrat): ca. 13       Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 11 
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Pentru decaparea tuturor pavimentelor din faianţă, cu suprafeţe lucioase, aspre  
sau microporoase, rezistente la apă şi produse alcaline cum ar fi:  
gresie, faianţă antiderapantă în domenii interioare şi exterioare.  
Nu este indicat pe linoleu, gumă, pavimente din piatră calcaroasă  
naturală şi artificială cum ari fi marmoră. Protejaţi suprafeţele  
din împrejurime. 
 
Întrebuin ţare  
Decapare (cu ma şină monodisc / ma şină frecat aspirat): 
100-800 ml detergent la 8 litri apă rece, în funcţie de gradul  
murdăriilor.  
 
Împrăştiaţi soluţia pe paviment, lăsaţi să acţioneze  
scurt timp, după care frecaţi pavimentul cu maşina  
de frecat. Clătiţi bine pavimentul curăţat cu apă curată. În caz de  
spumare excesivă în rezervorul cu apa reziduală, adăugaţi antispumant. 
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare  
conf. fişei technice, nu pot fi reclamate. 
 
Aviz: produsul conţine ingrediente naturale, datorită cărora  
culoarea produsului poate diferi din caz în caz. 
 

Consum pe metru p ătrat  
Decapare: 40 ml 
 
GHS 05, Pericol (în concentrat); 
H 314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. P 280 Purtaţi mănuşi de 
protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament  
de protecţie a feţei. P 305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă 
timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se 
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P 308/313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă 
expunere: consultaţi medicul.  
Conţine: Isopropanolamine (INCI).  
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  
 

Ambalaj  
6x1 litri / carton Art.-Nr. j 25 09 01 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 25 09 10 
 

Curăţenia 
industrial ă / 
automatizat ă 
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