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DEFINICJA 

Roztwór silnych alkaliów, rozpuszczalników rozpuszczalnych w wodzie oraz emulgatorów, które nie działają żrąco wobec fug i płytek. 

PRZEZNACZENIE I DZIAŁANIE

FUGA PULITA jest mieszaniną przeznaczoną do czyszczenia fug, przyciemnionych ze względu na zabrudzenia oraz na 

przechodzenie po nich, co w szczególności odnosi się do powierzchni ceramicznych oraz pokrytych gresem porcelanowym. Działa 

szybko i łatwo usuwa substancje organiczne na bazie olejów lub tłuszczy, zdeponowane i przyklejone do powierzchni fug, co powoduje 

przyciemnienie i wchłanianie brudu organicznego oraz pyłu. Przywraca fudze pierwotny kolor bez zmiany lub działania na 

powierzchnię ceramiki oraz fugi, nie zawiera kwasów. W wypadku zastosowania na materiałach wchłaniających, wobec których 

zastosowano obróbkę ochronną lub wykończenie na bazie żywić lub wosku, użycie produktu może spowodować częściowe lub 

całkowite usunięcie wykończenia. W stosunku do wymienionych materiałów zaleca się wykonanie testów wstępnych.  

SPOSÓB UŻYCIA _______________________________________________________________________________________________________  

FUGA CZYSTA powinna być stosowana w stanie czystym. Spryskać produkt na fugi i pozostawić go na powierzchni przez kilka minut, 

następnie usunąć con za pomocą szczotki lub gąbki z powierzchnią ścierną. Spłukać obficie wodą, i jeżeli okaże się to konieczne, 

powtórzyć czynność. Zalecane zużycie: w zależności od wymagań sytuacji.  

Właściwości chemiczno - fizyczne 

pH (20°C) czystego produktu: 13,0 

Gęstość (20 °C): 1,015 gr/cc  

Wygląd: jednolity płyn   

Zapach: charakterystyczny  

Kolor: żółty jasny 

Opakowanie 
0,75 litr flakon spray, pudełko 12 sztuk 

Zagrożenie

Piktogram:

Ostrzeżenia: Niebezpieczeństwo

H318    Powoduje ciężkie uszkodzenia oczu. 

H315  Powoduje podrażnienia skórne. 

P102 Przechowywać z daleka od dzieci.. 

P264 Umyć obficie wodą po użyciu. 

P280 Stosować rękawice / odzież ochronną / chronić 

oczy/twarz. 

P310 Natychmiast skontaktować się z CENTRUM KONTROLI 

ZATRUCIU lub lekarzem.  

Zawiera: ETANOLAMINA 

Składniki zgodne z wymogami Rozporządzenia WE nr 648/2004 

Poniżej  5% EDTA sól sodowa 

Między 5% i 15%                anionowe środki powierzchniowo 

czynne, węglowodory aromatyczne  

Bel Chimica Srl gwarantuje prawidłowe działanie produktu, jak też to, że odpowiada on danym wskazanym w karcie technicznej oraz etykiecie informacyjnej umieszczonej na 

każdym jednostkowym opakowaniu. Gwarancja nie obejmuje użycia i zastosowania produktu przez nabywcę za co ponosi wyłączną odpowiedzialność ten ostatni. Ponadto, Bel 

Chimica Srl nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz zdarzenia, wynikłe na skutek zastosowania materiałów przez osoby trzecie które korzystały z produktu.  

Znak towarowy należy do BEL CHIMICA srl Siedziba prawna: Via San Michele 35 Zakład: Via Settola 121 - 51031 Agliana (PT) - www.geal-
gres.itwww.geal-chim.it - Tel. 0574 750365 – Obsługa Techniczna pn.-pt. godz.: 8.30/13.00 - Fax 0574 751288 


