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FIȘĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium BetClean 
 

Detergentul PENOSIL Premium BetClean se foloseşte la îndepărtarea 

petelor de mortar.  

 

Domenii de utilizare 
Îndepărtarea petelor de substanţe cu conţinut de ciment de pe suprafeţe de 

piatră, beton şi ţigle ceramice. Poate fi folosită şi pentru îndepărtarea 

petelor de sare. 

 

Instrucţiuni de aplicare 
Pentru aplicarea produsului folosiţi o perie groasă cu păr de nailon. Înainte 

de aplicarea detergentului umeziţi bine suprafaţa tratată. 

Aplicaţi cu peria detergentul PENOSIL Premium BetClean pe suprafaţa de curăţat, şi aşteptaţi 

până când nu mai apar bule de gaz. Îndepărtaţi petele cu o perie cu fire tari, apoi spălaţi 

suprafaţa cu apă curată. Este foarte important să îndepărtaţi toate depunerile de detergent de 

pe suprafaţa tratată. Dacă este necesar, repetaţi procedura de curăţare. Pentru îndepărtarea 

petelor de sare se recomandă diluarea detergentului în patru părţi de apă. În cazul suprafeţelor 

de piatră naturală, detergentul poate dăuna suprafaţa pietrei. Dacă este necesar, efectuaţi o 

curăţare de verificare, şi diluaţi detergentul după nevoie. 

 

Curăţare 
Spălaţi cu apă din abundență.  

 

Date tehnice 
 

Proprietăţi Unitate Valoare 

Densitate g/cm³
 

1,06 

Consum m²/l 3–6 

 

Culoare 
Lichid incolor. 

 

Ambalaj 
Sticlă de plastic de 1 L. 

Cutie de plastic de 5 L, 10 L. 
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Condiții de depozitare 
Durata de depozitare garantată este de 24 de luni de la data fabricării dacă este păstrat în 

ambalajul original, închis păstrat într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și + 30°C, evitați 

înghețarea. 

 

Măsuri de protecţie 
Iritant pentru ochi, sistemul respirator și piele. Nu lăsați la îndemâna copiilor. În caz de 

contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul medicului. Purtați mănuși 

potrivite și echipament de protecție a ochilor / feței. În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, 

consultați imediat medicul (a se vedea eticheta acolo unde este posibil). 

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile în fișa cu date de securitate (SDS). 


