
 

Alca Chemical Srl cu asociat unic S.da Carpice 10/b – 10024 Moncalieri (TO)  

Tel. 011 646663 – e-mail info@alcachemical.net 
                                                                                                                               
 

FINCROST 
Compus acid puternic pentru construcții 

 
 
Descrierea și destinația produsului:  
 
Este un compus de acizi cu inhibarea coroziunii, clasificați ca puternici. Indicat pentru 
îndepărtarea aproape instantanee a depunerilor dificile de ciment, var, salpetru, rugină, 
calcar, smog etc. 
Studiat pentru sectorul construcțiilor, este recomandat pentru fațadele clădirilor, suprafețe 
de piatră, pereți verticali. Acest compus a fost creat pentru a acționa în aer liber, deoarece 
vaporii ușori pot deteriora mobilierul metalic din încăperile închise. 
FINCROST a oferit rezultate deosebite în unele piețe, pe trotuarele din jurul bisericilor, 
îndepărtând depunerile și renovând suprafețele, care și-au recăpătat splendoarea inițială. 
Foarte concentrat, acționează rapid printr-o singură operație de îndepărtare a depunerilor.  
 
 
Diluție și utilizare: 
 
Utilizarea manuală: 
Pentru spălarea manuală se recomandă folosirea mănușilor și a măștii. 
Pentru pardoseli, pregătiți o soluție între 10 și 15% (1 - 1,5 litri la 10 litri de apă) într-o 
găleată cu apă, dar măriți sau reduceți procentul după necesități. 
Dacă zona din care trebuie eliminate depunerile este mare, folosiți găleata pentru a arunca 
soluția direct pe suprafață și frecați cu o perie abrazivă, lăsați să acționeze câteva minute 
(fără a exagera) și clătiți bine.  
Pentru pereții verticali folosiți o perie și aveți grijă să distribuiți produsul de jos în sus 
pentru a evita scurgerea soluției acide pe suprafață. 
Evitați contactul dintre FINCROST și orice piese metalice (dacă este necesar protejați-le 
cu benzi adezive speciale). 
 
Utilizarea cu mașina: 
Pentru spălarea cu mașina pregătiți soluția într-o găleată cu o diluție între 3 - 8% (măriți 
sau micșorați concentrația după necesități). 
La sfârșitul operațiunii spălați bine mașina folosită. 
Turnați-l în rezervorul mașinii. 
Înainte de a începe operația de eliminare a depunerilor verificați rezistența la coroziune a 
suprafeței prin intermediul unui test prin tamponare. 
Spălați și apoi clătiți, ținând cont de faptul că FINCROST acționează foarte rapid. 
Clătirea se poate face eventual cu un produs ușor alcalin, pentru a neutraliza eventualele 
resturi de produs acid de pe suprafața tratată. 
Se recomandă pregătirea unei soluții de 0,5%. 
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Date tehnice:   
 
stare fizică 
culoare 
miros 
substanță activă 
pH 
greutate specifică 
inflamabilitate 

Lichid  
incolor 
înţepător 
25% 
<1 ca atare 
1,01 
>61°C 

 
    
   
 

        
 
 

Avertisment: pericol 
 

 
 
 
Fraze de pericol: 

 
H314 provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor 
 
 
Ambalaj și transport 
 
3 kg (C 3 x 4 buc.) Produsul (ambalat în bidoane de 3 kg) nu este supus prescripțiilor 

ADR prin urmare nu există limite pentru cantitățile care pot fi 
transportate, nici necesitatea de includere a unor indicații speciale pe 
avizele de însoțire și a atestatelor pentru șoferi. 
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