
Powerfix 
Cement, mész- és húgykő-oldó 
 
 
Tulajdonságok 
Erőteljes, foszforsav tartalmú alaptisztító. Eltávolítja a mésztartalmú lerakódásokat és rozsdát, a 
belső és külső felületeken. RK által bejegyzett. Rövid idő alatt felhabosodik, ami arra utal, hogy a 
tisztítószer aktívan oldja a meszet. Anyagkímélően tisztít, kellemes illatú. Minden saválló felületen 
használható. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebontható. 
 
 
Összetevők 
Nem ionos tenzidek, nem szerves és szerves savak, korróziógátlóanyag, illat- és színezőanyagok.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0.5    pH érték 10%-os oldatban kb. 1 
 
 
Felhasználási terület 
Felhasználható: saválló fal- és padlófelületeken, pl. kerámiacsempe, kőburkolatok, klinker, égetett 
agyagtégla, természetes kő, gránit, kvarc, bazalt, mészben szegény homokkő. A fúgázás 
maradványainak (malter, mész, cement) lesavazására is használható. Eltávolítja a mész, 
mészszappan és húgykőfoltokat illetve a rozsdafoltokat a kádak aljáról és széléről. Nedves szaniter 
helységek, mosóhelyiségek, műhelyek, teraszok stb. tisztítására is alkalmas. 
 
Nem alkalmas savra érzékeny felületek, mint pl.: krómozott felületek, bronzzal-, műanyaggal- cinkkel bevont 
szerelvények, WC-ülőke/-fedő, zománcozott mosdótál/kád, sárgarézzel készült fali- és padlóburkolatok, 
alumínium, fém, nemesacél, polyamid-műanyag, márvány és műkő tisztítására. 
 
 
Felhasználás 
Az első alkalmazás előtt, teszteljük le a tisztítószert a felület egy kevésbé szembetűnő részén, hogy 
miként reagál arra!  A fent említett savra érzékeny felületek nem érintkezhetnek a Powerfix-szel, 
ezért a takarítás előtt ezeket takarjuk le fóliával. A tisztítandó felületet elsőként nedvesítsük be. A 
tisztítóoldatot ne hagyjuk beszáradni. Azokban a termekben/szobákban, amelyekben használtuk ezt 
a szert a takarítás alatt és után is alaposan szellőztessük ki. 
 
Lesavazás és alaptisztítás: 
Mész-/cementfátyol: 1-2 litert 8 liter hideg vízhez.  
Lerakódások: 2-4 litert 8 liter hideg vízhez.  
Extrém lerakódások esetén higítás nélkül használjuk.  
 
A Powerfix oldatot terítsük szét a padlóburkolaton (kb. 300 ml / m2),  
kb. 10 percig hagyjuk hatni, sikáljuk, majd szivassuk le a szennyflottát  
és tiszta vízzel alaposan mossuk le. 
 
Vigyük fel a habpiszollyal a Powerfix oldatot a falfelületre. Dolgozzuk szét a 
súrolókefével és öblítsük le vízzel. A felhasználás során tartsuk be az S 39  
pontban leírtakat.  
 
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. 
 
 
Anyagszükséglet / m2 
Lesavazás: 50 ml  
Alaptisztítás: 100 ml 
 
 

 
       irritáló  
koncentrátumban 
 
 
Kiszerelés 
1 x 10 literes kanna   Cikkszám: j 40 05 10       10.12.2004/ 

 

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. 
S 24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. 
S 37      Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. 
S 39      Szem-/arcvédőt kell viselni. 
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. 
 
Tilos más tisztítókkal vagy vegyszerekkel keverni. 
Foszforsav tartalma < 25%. Sósav tartalma < 5%. 


