
 
Fişă tehnică 

CL-MARBLE 

Datele şi instrucţiunile cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare-
dezvoltare al companiei, ca şi al utilizării practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor se fac 
fără vreo garanţie, din moment ce condiţiile din momentul utilizării lor nu pot fi controlate de compania noastră. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicaţia prevăzută şi pentru condiţiile lucrării. Prezenta 
fişă tehnică anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Editie: 26.4.2021 

 

Lichid de curăţat pentru marmură şi granit 
 

Proprietăţi 
 
Lichid de curăţat, special, pentru marmură şi 
granit. CL-MARBLE curăţă petele fără să distrugă 
strălucirea marmurei şi granitului. 

 

Domenii de aplicare 
 
CL-MARBLE este utilizat pentru curăţarea 
resturilor de cafea, vin, uleiuri, nicotină, funingine, 
şi a altor pete, de pe suprafeţele de marmură şi 
granit. Nu conţine acizi şi nu atacă suprafeţele 
sensibile. 

  

Caracteristici tehnice 
 
Forma: lichid 

pH: 6,5-7,5 

 

Mod de utilizare 
 
CL-MARBLE se aplică nediluat pe suprafaţa 
murdară şi se lasă să acţioneze până la dispariţia 
petei. De obicei sunt necesare 24 de ore până la 
eliminarea completă a petei. Dacă pe timpul 
aplicării CL-MARBLE se usucă, se mai adaugă o 
cantitate mică. Pentru petele deosebit de intense 
sau impregnate adânc se repetă procedura de mai 
sus. 

 

Consum 
 
15-20 m

2
/l, în funcţie de natura problemei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 0,75 l şi 5 l. 

 

Depozitare 
 
12 luni de la data fabricaţiei, în spaţii protejate de 
temperaturi ridicate şi de îngheţ. 

 

Observaţii 
 
 Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă 

şi măsurile profilactice înscrise pe ambalaj. 

 Nociv în caz de ingerare. Risc de leziuni oculare 
grave. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz 
de ingerare, cereţi imediat sfatul medicului şi 
arătaţi acest recipient sau eticheta. În cazul 
contactului cu ochii, spălaţi imediat cu apă 
abundentă şi cereţi sfatul medicului. A se purta 
mască de protecţie a ochilor/feţei. 

 Conţine mai mult de 1%, dar mai puţin de 15% 
agenţi de înălbire pe bază de oxigen. De 
asemenea, conţine metilcloroizotiazolinonă, 
metilizotiazolinonă şi aromă.  

 TELEFONUL CENTRULUI DE URGENŢE 
TOXICOLOGICE: 112. 
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