
 
Техническа спецификация 

CL-MARBLE 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. | Издание: 26.4.2021 

  

Течност за почистване на марамори и гранити  
 

Описание 
 
Специална течност за почистване на мрамори и 
гранити. CL-MARBLE премахва замърсяванията 
без да променя вида на повърхностите.  

 

Области на приложение 
 
CL-MARBLE се използва за почистване на 
замърсявания от кафе, вино, мазнини, никотин, 
сажди и други, върху мрамори и гранити. Не 
съдържа киселини и не влиае върху  
чуствители повърхности. 

 

Технически харектеристики 
 
Вид :             течност 

pH :                 6,5-7,5 

 

Указания за употреба 
 
CL-MARBLE се полага неразреден върху 
замърсената повърхност и се оставя докато 
петната се разтворят и изчезнат. Обикновенно 
е необходимо 24 часа докато петната изчезнат 
напълно. По време на полаганато може да се 
наложи да се добави допълнително количество. 
За упорити петна процеса се повтаря.  

 

Разход 
 
15-20 m

2
/l, в зависимост от вида на 

замърсяванията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опаковка 
 
Предлагат се опаковки от 0,75 l и 5 l. 

 

Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
между +5°C и +35°C, на места защитени от 
пряка слънчева светлина и измръзване 

 

Забележки 
 
 Консултирайте се със съветите за 

безопасност, написани върху опаковката. 

 Опасен при поглъщане. Опасност от 
сериозни наранявания на очите. Да се 
съхранява на места недостъпни за деца. 
При поглъщане, потърсете медицинска 
помощ незабавно и покажете опаковката 
или етикета. При контакт с очите незабавно 
изплакнете с обилно количество вода и 
потърсете медицинска помощ. Носете 
предпазни средства за очите и лицето.  

 Съдържа повече от 5%, но по-малко от 15% 
избелващ агент, базиран на кислород. 
Също съдържа метилхлороизотиазолинон 
(methylchloroisothiazolinone), 
метилизотиазолинон  (methylisothiazolinone) 
и парфюм.  
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