
E 

 

  

Scheda Tecnica 04/14 eng 

CERAMIK 
 

 

DEFINICJA 
 

Roztwór wybranych środków odkamieniających, inhibitorów korozji, środków powierzchniowo czynnych i czynników 
kompleksotwórczych. 

 

 ZASTOSOWANIE I WYDAJNOŚĆ  

Odkamieniający produkt czyszczący o kontrolowanym działaniu buforowym, przeznaczony specjalnie do nadzwyczajnego 
czyszczenia płytek ceramicznych. 

Usuwa pozostałości cementu, zaschniętych zabrudzeń i kamienia kotłowego z płytek oraz fug. Może być używany 

również do czyszczenia wyposażenia sanitarnego oraz usuwania uporczywych zabrudzeń i śladów utleniania z 
powierzchni metalowych, także chromowanych (armatura łazienkowa). 

Specjalna formuła produktu SERVICE CERAMIK (GEAL), zawierająca starannie dobrane dodatki zapewnia 
najwyższą skuteczność i szybkość działania. W przypadku czyszczenia okresowego, produkt SERVICE CERAMIK 
zapewnia bardzo skuteczne rezultaty w zakresie usuwania kamienia powodującego zmatowienie i czernienie płytek 
oraz fug. 

W przypadku czyszczenia miejsca prac, produkt SERVICE CERAMIK ułatwia usuwanie pozostałości cementu i 
przywrócenie oryginalnego połysku płytek oraz akcesoriów metalowych. 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

 

Używać produktu SERVICE CERAMIK w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym 
wodą, w zależności od konsystencji zabrudzeń. Używać w stanie nierozcieńczonym lub 
rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 do 1, aby usunąć pozostałości po ułożeniu płytek. 

W przypadku czyszczenia okresowego używać w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym w wodzie (w proporcji 
maks. 1:4). 

Wylać płyn na czyszczoną powierzchnię i rozprowadzić go równomiernie, a następnie zetrzeć szczotką lub maszyną 
do czyszczenia podłogi, wyposażoną w tarczę o średniej twardości. Dokładnie spłukać czystą wodą i usunąć 

pozostałości miękką szmatką lub używając odkurzacza do płynów. 

Przybliżone zużycie: 1 litr na 15-20 m. kw. 
Nie używać na polerowany kamień wapienny / marmur i kamień wrażliwy na działanie kwasów. Przeprowadzić 
test przed użyciem. 

 

 

 
 
 
 

Właściwości chemiczne i 
fizyczne pH (20°C) produktu 
nierozcieńczonego: 0 Gęstość 
(20 °C): 1,052 g/cc 

Wygląd: jednorodna ciecz w jasnym kolorze 

Zapach: cytrynowy 

Kolor: żółty 
 
Opakowanie 
butelka PE o poj. 1 litra, 

opakowanie zawierające 12 

szt., pojemnik o poj. 5 litrów, 

opakowanie zawierające 4 

szt. 

Zagrożenia 

Symbol: nie ma 

S2 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 
Składniki zgodne z przepisami rozporządzenia WE nr 648/2004 Mniej niż 5%: niejonowych 

środków powierzchniowo czynnych, zapachów 

 

Transport 

ADR/RID: 8 grupa opakowaniowa: III UN: 
3264 Kemler: 80 
Prawidłowa nazwa przewozowa: ciecz korozyjna, kwaśna, nieorganiczna, i.n.o. (roztwór 

kwasu amidosulfonowego) 
Symbol transportowy: ŻRĄCY - zwolnienie z obowiązku etykietowania 

8: maksymalna rzeczywista ilość zwolniona 1000 L 

TARIC: 38249045 Związki zapobiegające tworzeniu się kamienia i podobne 

 
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Karcie Charakterystyki sporządzonej 

zgodnie z postanowieniami Rozporz. WE 1907/2006 (REACH) wraz z jego kolejnymi 

wersjami 



 
 

 

 

 

 

to zastrzeżony znak handlowy firmy BEL CHIMICA Srl  Siedziba główna: Via San Michele 35. Zakład produkcyjny: Via Settola 121 – 51031 Agliana 

(PT), Włochy 

info@geal-chim.it  www.geal-chim.it Tel. +39 0574 750365  Fax +39 0574 751288 

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. 


