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FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS 

    

Denumire Produs:  Citrus Spray R505 

  
Furnizor:  Ameri-Pol Trading Ltd 

Ul Ks Wilczewskiego 67 
Katowice 
Slaskie 
40-675 Poland 

 
Contact:   0048 32 201 7883 
 
Descriere produs: 
 
Citrus Spray R505 este un solvent curatator sigur, intens, cu performante inalte de curatare si odorizare obtinut din 
uleiuri esentiale extrase din coaja de portocala  
Citrus Spray R505 este folosit  ca solvent degresant  industrial dar si curatator pentru echipamente si componente,fiind 
o alternativa excelenta  la  White Spirits  si Parafina. 
 
Compatibil  cu cele mai multe metale,mase plastice,cauciucuri si polimeri va indeparta contaminari le puternice cu uleiuri, 
grasimii,bitumuri,vopsele umede,adezivi si spume de etansare. 
 Produse pe care actioneaza: 
 
Este sigur pentru folosirea pe suprafete moi sau dure precum mase plastic e,metale,suprafete vopsite sau lustruite, 
carpete si tapiserii. 
 
Specificatii Produs: 
 

-Indeparteaza efectiv  cele mai multe pete si stropituri nedorite                                                                                     
-Nu necesita clatire  
- Nu produce deseuri lipicioase ce pot cauza remurdarirea  

 
Mod de folosire : 
-Aplicati o cantitate mica de solvent  pe o zona putin vizibila din  suprafata de curatat, pentru a fi sigur ca  produsul este 
compatibil cu materialul de curatat.. 
-Rapid si simplu de folosit :pulverizati si lasati pe suprafata de curatat pentru 20-30 secunde,apoi stergeti cu o laveta 
curata, moale si care nu lasa scame                                                                                                                                      
-Pentru petele rezistente, pulverizati din nou  solvent curatator si lasati -l pentru cateva minute apoi frecati cu o perie 
moale pentru a indeparta  murdaria.                                                                                                                                      
- Lasati suprafata sa se usuce si daca isi schimba culoarea nu mai folositi acest solvent   
                                                                                                                                                                                                  
Va rugam cititi si intelegeti Fisa Tehnica de Securitate inainte de folosire. 
Nota importanta: 
      Toate informatiile din Fisa tehnica de produs sunt bazate pe experienta practica si sunt publicate cu buna credinta.Totusi, 
deoarece nu avem control asupra felului si conditiilor in care se folosesc produsele noastre,sau a activitatii desfasurate sau a 
produsului finit manufacturat de client nu putem accepta  responsabilitatea rezultatelor. Responsabilitatea pentru stabilirea 

compatibilitatii produsului pentru scopurile lui revine cumpărătorului.Toate condițiile, reprezentările, declaratile, garantiile sau garanții 
de orice fel, fie exprese, implicite sau statutare, în raport cu orice produse fabricate, vândute sau furnizate de noi sunt prin prezenta 
excluse în mod expres și nu vom accepta nici o responsabilitate cu privire la orice cerere de daune sau pierderi indirecte cauzate de 

orice proprietate care rezultă direct sau indirect din utilizarea produselor  sau bunurilor  noastre 
 


