
 

 
 
 
Teknik broşür  

CL-MARBLE 

Bu veri formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi 
ve deneyime, ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz 
kontrolü dışında olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen 
ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı 
ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 

  

 

 

Mermer ve granitler için özel temizleyici 
 
 

Açıklama 
 
Mermer ve granitler için özel sıvı temizleyici. 
CL-MARBLE, mermerlerin veya granitlerin 
parlaklığını bozmadan lekeleri çıkarır. 
 

Uygulama alanları 
 

CL-MARBLE, mermerden ve granitten kahve, 
şarap, yağ, nikotin, kurum lekelerini ve diğer 
lekeleri temizlemek için kullanılır. Asit ihtiva 
etmez ve hassas yüzeyleri etkilemez. 
 

Teknik veriler 
 
Biçim   : sıvı 
pH   : 6,5-7,5 
 

Kullanım talimatları 
 
CL-MARBLE, lekeli yüzeye seyreltilmeden 
uygulanır ve leke seyreltilene ve ortadan 
kaybolana kadar yüzeyde bekletilir. Lekenin 
tamamen çıkması için genellikle 24 saatlik bir 
süre gereklidir. Uygulama esnasında bir 
miktar daha ürün ilave edilmesi gerekli olabilir. 
Zor lekeler için aynı işlemi tekrarlayınız. 

 
Tüketim 

 
Lekenin türüne göre 15-20 m2/l. 
 

Ambalaj 
 
0,75 l, 5 l ve 20 l'lik kaplarda satışa 
sunulmaktadır. 
 

Saklama 
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, +5oC ila 
+35oC sıcaklık aralığında saklanması 
durumunda üretim tarihi itibariyle 12 ay. Ürün, 
doğrudan güneş ışığına ve dona karşı 
korunmalıdır. 
 
 
 
 

Notlar 
 

 Ürün kabı üzerinde yer alan kullanım 
risklerini ve güvenlik tavsiyelerini 
inceleyiniz. 

 Yutulması durumunda tehlikelidir. 
Gözlerde ciddi hasar yaratma riski 
mevcuttur. Çocukların erişiminden 
uzak tutunuz.  Ağız yoluyla alınması 
durumunda hemen tıbbi yardım alınız 
ve ürün kabını veya etiketini gösteriniz.  
Göze temas etmesi durumunda hemen 
bol miktarda su ile yıkayınız ve tıbbi 
yardım alınız. Yüz/göz koruyucu 
kullanınız. 

 %15-%30 arası oksijen esaslı ağartıcı 
madde ihtiva eder.. Aynı zamanda 
metilkloroizotiazolinon, 
metilizotiyazolinon ve parfüm ihtiva 
eder.  
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