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Avantaje: 

 

 

 • Îndepărtează urmele de mortar / beton cu uşurinţă. 

• Nu atacă suprafeţele metalice, piesele galvanizate, 
aluminiu, etc. 

• Uşor de aplicat. 

• Consum în funcţie de gradul de depunere – diluabil cu apă 
în proporţie de 1:10. 
 
 

 

Mod de întrebuinţare:  

• Vora-dry se aplică întotdeauna diluat în proporţie maximă de 1/10 produs-apă, în funcţie de gradul de 
impuritate. În cazuri extreme produsul poate fi folosit în stare nediluată. 

• Aplicaţi cu un pulverizator sau o perie, lăsaţi să-şi facă efectul timp de 10 minute şi îndepărtaţi apoi 
temeinic cu apă abundentă. La depuneri mai accentuate procedura poate fi repetată. 

 

Date tehnice: 

Culoare: Lichid incolor 

Densitate la 20°C: 1,12 

Punct de inflamabilitate: - 

Ph: 1,08 

 
Consum: 

• Depinde de suprafaţa tratabilă diluat în proporţie maximă de până la 1:10 cu apă curată. 

 
Ambalaj: 

• Bidoane din plastic de 1, 5, 10, 25 litri, respectiv butoaie de 210 litri. 
 
Depozitare / Observaţii: 

• Se va depozita la o temperatură între 5°C şi 30°C, 36 luni în ambalajul închis ermetic. 
Marcaje pe etichetă: 

• R34 Provoacă arsuri. 

• S1/2 A se păstra într-un loc sigur, ferit de copii. 

• S26  La contactul cu ochii clătiţi cu apă din abundenţă şi consultaţi medicul specialist. 

• S36/37&39 Purtaţi echipament de protecţie, mănuşi şi mască de protecţie pentru faţă.  
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• S45  În cazul în care are loc un accident sau nu vă simţiţi bine, consultaţi imediat medicul (dacă este 
posibil, prezentaţi eticheta). 

• Temperatura de aplicare: 5–30°C incluzând temperatura suprafeţei. 

• Atenţie!: cauzează răni prin arsură. 

• Echipament de protecţie obligatorie: mănuşi şi ochelari de protecţie, masca contra inhalării. 

• Pentru mai multe informaţii vă rugăm să citiţi cu atenţie foaia informativă de securitate. 
 
 

 


