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DEFINICJA 

 

Kwasowy rozpuszczalnik czyszczący, stabilizowany i synergetyzowany o podwójnym działaniu, zapewniającym czyszczenie 
oraz usuwanie kamienia. 

 

ZASTOSOWANIE I WYDAJNOŚĆ 
 

SOLVACID  (GEAL)  jest przeznaczony do dogłębnego czyszczenia PŁYTEK PORCELANOWYCH,  zarówno naturalnie 

matowych, jak i polerowanych, płytek ceramicznych, klinkierowych oraz wykonanych z materiałów podobnego rodzaju. 

Dzięki podwójnemu działaniu rozpuszczalnika i kwasu, produkt zapewnia skuteczne usuwanie pozostałości oraz plam z 
fug kolorowych trudnych do wyczyszczenia przy użyciu zwykłych detergentów kwasowych, ze względu na obecność 

żywic i polimerów organicznych. Skuteczne działanie także w zakresie usuwania przebarwień i mgiełek z materiałów 
wchłaniających lub chropowatych, takich jak płytki terakotowe i naturalny kamień (zalecana jest wcześniejsze 
przeprowadzenie testu). 

W szczególności w przypadku polerowanych / docieranych płytek porcelanowych produkt zdecydowanie ułatwia 

usuwanie uporczywych zabrudzeń, które przeniknęły głęboko do mikro-porowatości i są trudne do wyczyszczenia 

zwykłymi sposobami. W przypadku naturalnie matowych, niepolerowanych, szklonych płytek ceramicznych, także z 
teksturą oraz płytek ceramicznych produkt umożliwia usuwanie zabrudzeń znajdujących się w porach powierzchni. 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
 

Stosować produkt SOLVACID w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym (maksymalnie 1 część na 2 części 
wody), starannie rozprowadzając na całej czyszczonej powierzchni.     Pozostawić do zadziałania na kilka, a maksymalnie 
30 minut, a następnie zetrzeć materiałem o średniej twardości. Usunąć pozostałości używając odkurzacza (do płynów) 

lub ściereczek/gąbek. Spłukać czystą wodą. W razie potrzeby powtórzyć czynność po wyschnięciu. 

Przybliżone zużycie: 1 litr na 10 - 20 m. kw. 

 

 

Właściwości chemiczne i fizyczne 

pH (20°C) produktu w stanie czystym: 12 

Gęstość (20 °C): 1,002 g/cc 

Wygląd: jednolita ciecz 

Rozpuszczalność: rozpuszczalny 

w wodzie 

Zapach:     cytrynowy 

Kolor:    bezbarwny do bursztynowego 
 

Opakowanie 

butelka PE o poj. 1 litra, 

opakowanie zawierające 12 

szt., pojemnik o poj. 5 litrów, 

opakowanie zawierające 4 

szt. 

Zagrożenia 

Piktogram:                    

Hasła ostrzegawcze: 

Ostrzeżenie 

 
 

H319 Powoduje poważne podrażnienia 

oczu. H315 Działa drażniąco na skórę. 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe skutki. EUH208  
Zawiera: (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE 

Może powodować reakcję alergiczną. 

 

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 

pojemnik lub etykietę. P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. 
P273 Unikać uwalniania do środowiska naturalnego. 
P280 Stosować rękawice / odzież ochronną oraz środki ochrony oczu / twarzy. 

P312 W razie złego samopoczucia należy skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ lub lekarzem. 

 
Zawiera: 1-METHOXY-2-PROPANOL 

 
Składniki zgodne z przepisami rozporządzenia WE nr 

648/2004: mniej niż 5% niejonowych środków 

powierzchniowo czynnych; Limonen 

 

 
 
 
 



 

Firma Bel Chimica Srl udziela gwarancji dotyczącej parametrów wydajnościowych produktu, czyli jego zgodności z właściwościami określonymi w odpowiedniej 
karcie danych technicznych na etykietach umieszczonych na opakowaniach jednostkowych. Gwarancja nie dotyczy konkretnego zastosowania produktu, w 
związku z czym za sprawdzenie jego zgodności odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. Ponadto, firma Bel Chimica Srl nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mogące stanowić konsekwencje użycia materiałów czyszczonych produktem przez dowolne strony trzecie. 
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