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GRINTA 

Produs de curățare și degresare multifuncțional 
 
 

Descrierea și destinația produsului:  
 

Este un compus de agenți tensioactivi, agenți de sechestrare, agenți sinergici și cosolvenți 
pe bază de apă. 

Acțiunea de degresare este esențială, fiind indicată mai ales pentru murdăria minerală 
grasă (ulei de motor, ulei de tăiere). 

Este utilizat pentru curățarea pe scară largă în domeniul industrial, dar și ca agent de 

curățare universal în sectorul civil (scări, depozite, pardoseli în general). 

Principala sa caracteristică este conținutul scăzut de spumă datorită căruia poate fi folosit 

atât manual, cât și în mașini de spălat pardoseli, eliberând un parfum plăcut în mediul 
înconjurător. 

Deși este un produs conceput în special pentru curățarea temeinică, poate fi folosit și ca 

produs de întreținere prin utilizarea diverselor diluții, nu este coroziv, nu atacă metalele, 

nici chiar aliajele ușoare precum aluminiul. 

Poate fi folosit în nenumărate situații, găsind aplicații în toate sectoarele: mecanic, 
industrial, civil, spitalicesc, restaurante etc. 
 
 

Diluție și utilizare: 
 

Produsul poate fi utilizat manual sau cu mașini de spălat pardoseli. 

Pentru spălarea manuală se recomandă o diluție de 0,2-1% în 10 litri de apă. 

Pentru spălarea cu mașina se recomandă o diluție de 0,2-0,5% în 10 litri de apă. 

În cazul murdăriei greu de îndepărtat se recomandă creșterea concentrațiilor până la 
maxim 5%. 

Pentru curățarea geamurilor sau a suprafețelor lavabile diluția maximă recomandată este 
de 0,1%. 

Produsul nu necesită clătire decât în cazul unor suprafețe aflate în contact cu produsele 
alimentare. 

Atenție: nu se recomandă utilizarea produsului pe suprafețe ceruite, deoarece poate 
afecta stratul de ceară. 
 
Procedura de utilizare pentru formatul Compact Dose: 

Strângeți flaconul. Nivelul produsului trebuie să atingă standardul de 20 ml al dozatorului. 

De la 1-5 capace / doze la o găleată de 10 litri de apă. Măriți sau micșorați concentrația 

după necesități. 
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Date tehnice:   
 
stare fizică 
culoare 
miros 

substanță activă 
pH 
greutate specifică 
inflamabilitate 

lichid  
verde 
floral 
27% (total) 
9,0 +/- 1 
1,05 +/- 0,01 
>60°C 

 
     
 
 

          
 

 

Avertismente:   ATENȚIE  
 

 
 
 
Fraze de pericol:  
   
H319 provoacă o iritare gravă a ochilor. H315 provoacă iritarea pielii. 
 
 

Ambalaj și transport 
 
5kg (C5 x 4 buc.) Produsul (ambalat în bidoane de 3 kg sau de 5 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. 
1 litru CD (C x 12 buc.) 
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