
CARACTERISTICI

 X curăță eficient
 X randament optim
 X domeniu larg de utilizare

DOMENII DE UTILIZARE

 X  Pentru curățarea betoanelor și zidăriilor aparente, a 
placărilor cu cărămidă aparentă sau plăci ceramice, a 
pavajelor din piatră naturală, teracote și mozaicuri.

 X  Pentru curățarea petelor rezistente de ciment sau var, a 
crustelor de ciment și eflorescențelor de carbonat de calciu, 
a pietrei și urmelor de rugină. 

Nu se pretează pentru curățarea marmurei sau a plăcilor natu
rale calcaroase. 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele de curățat se vor umezi foarte bine în prealabil. 
Se vor îndepărta mecanic toate urmele de material în relief. 
Plăcile ceramice trebuie să fie rezistente la acțiunea acizilor. 
Dacă există dubii asupra rezistenței suprafeței de curățat, se 
recomandă efectuarea de teste preliminarii. Zonele sensibile se 
vor proteja cu folie de polietilenă.

MOD DE APLICARE

Ceresit CL 55 se va dilua în funcție de gradul de murdărire al 
su pra fețelor. Soluția se va aplica prin pensulare și se va lăsa să 
acționeze timp de 5 minute. 
Curățarea se va face cu o perie tare, prin frecare energică.
Suprafețele se vor spăla ulterior cu apă din abundență.

RECOMANDĂRI

Utilizați Ceresit CL 55 în condiții uscate și la temperaturi între 
5°C și 30°C. 
Nu se vor folosi recipienți sau scule metalice.
Ceresit CL 55 conține acid fosforic și este iritant. 
Protejați pielea și ochii. 

Se vor folosi mănuși și ochelari de protecție.
În caz de contact cu pielea se va clăti cu apă din abundență. 
În cazul contactului cu ochii se va consulta medicul. 
Îmbrăcămintea îmbibată se va schimba imediat.
Nu se va vărsa la canalizare.
În cazul scurgerilor accidentale se va turna apă din abundență.

DEPOZITARE

În spații uscate se poate păstra timp de 12 luni.
Bidoane din plastic de 1 l sau 3 l.

CL 55
Soluție de curățat universală
Soluție concentrată pentru îndepărtarea petelor de var și ciment
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DATE TEHNICE 
Bază:	 acid	anorganic

Densitate:	 1,14	kg/	dm³

Diluare:	 1:5	până	la	1:10

pH:	 1,8

Temperatură	de	punere	
în	operă:	 5°C	-	30°C

Consum:	 50	-	200	ml/	m²

Culoare:		 verde


