
 

 
  

Powerfix  

Decapant acid foarte activ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Decapant cu acid fosforic foarte activ, pentru înlăturarea depunerilor calcaroase  
precum şi pentru înlăturarea ruginei pe podele, pereţi şi suprafeţe rezistente la acizi.  
Aplicat pe suprafeţe sensibile la acizi produce pagube ireparabile. Figurează în lista  
RK. O spumare intensivă după aplicare indică dizolvarea calcarului. Curăţă profund  
cu miros plăcut şi protejează materialele adecvate. 
 
Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice < 5%, acizi organici şi anorganici, inhibitori de corosiune, coloranţi,  
odoranţi (Metilpropanal, Citronelol, Amilcinamal). 
Valoare pH (concentrat): ca. 0,5           Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 1 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Se poate utiliza pe toate suprafeţele şi obiectele rezistente la apă şi acizi cum ar fi:  
în hale de înot, domenii sanitare, pe pavimente şi pereţi din faianţă şi vase WC.  
La fel este indicat şi pentru neutralizarea pavimentelor din gresie, teracotă, granit  
şi cuarţit. Toate suprafeţele sensibile la acizi mai ales cele metalice cum ar fi:  
inoxul, aluminiu, etc. trebuie protejate împotriva soluţiei şi a vaporilor acestora. 
 
Nu este indicat pentru alamă cromată şi necromată, emailuri, rame şi capace  
WC, pereţi despartitori din mase plastice, eloxal şi pe suprafeţe pin piatră  
naturală şi artificială.  
 
Întrebuinţare 
Înainte de întrebuinţare testaţi materialele la un loc ascuns. Nu lăsaţi să se  
usuce soluţia de întrebuinţare pe suprafeţele de curăţat. Aerisiţi bine domeniile  
de curăţat în timpul aplicării precum şi după aplicare. 
 
Decapare / acidulare: 
În funcţie de gradul murdăriilor 2-4 litri la 8 litri apă rece. În cazul  
depunerile excesive de calcar, aplicaţi produsul concentrat. 
Înainte de aplicare, umeziţi bine cu apă suprafeţele de curăţat. Împrăştiaţii soluţia  
pe paviment, frecaţi cu maşina monodisc cu perie, lăsaţi să acţioneze pentru  
scurt timp după care aspiraţi soluţia reziduală şi clătiţi profund cu apă curată. 
 
Curăţenia prin spumare: 
Introduceţi produsul concentrat în pompă. În funcţie de gradul murdăriei reglati  
diuza de dozare la o valoare de 1:4 sau 1:10. Spumaţi suprafeţele de curăţat.  
Lăsaţi să acţioneze ca. 10 minute după care clătiţi bine cu apă curată. 
 
Pagubele produse prin nerespecrarea modului de utilizare conf. fişei technice,  
nu pot fi reclamate. 

Consum pe metru pătrat 
Decapare / acidulare: 100 ml 
Curăţare prin spumare: 50 ml 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
C, Corosiv în concentrat; 
R 34 Provoacă arsuri. S 51 A se utiliza numai în locuri bine ventilate. S 24/25 Evitaţi contactul cu 
pielea şi ochii. S 37/39 Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.  
Conţine: acid fosforic şi acid clorhidric.  
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
Ambalaj 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 40 05 10 
200 litri / butoaie Art.-Nr. j 40 05 72 
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