
цялата информация без гаранция!

Finalit Nr. 8
Препарат за почистване на ръжда
- ръжда; патина /от мед/ включително преобразуване

на ръждата и предотвратяване на повторната й
поява!

- отстранява петна от изкуствени торове
- отстранява петна от образуване на водни кристали

- много силен киселинен основен
почистващ препарат с pH< 1

- разредим с вода до 1:5
- 1 л. е достатъчен за около 20 m²,

според степента на замърсяване

1) Продуктът - Finalit Nr.8 Препарат за почистване на ръжда

a) Подходящи материали
Finalit Nr.8 Препарат за почистване на ръжда e подходящ за гранит, пясъчник, естествен къмък, мрамор, Золхофенски
плочи, варовик, Cotto, клинкер, тухли, гранитогрес, керамика, Terazzo и бетонови изделия.
Внимание: Меки камъни, като мрамор, варовик, пясъчник, Terazzo и т.н. могат да бъдат повредени от Finalit Nr.8 Препарат за 
почистване на ръжда. Необходими са проби на място!

Преди започване на работа

• Наранявания, които са се получили в следствие на всекидневната употреба и почистване на повърхностите да се
фотографират от вратата по посока на часовниковата стрелка.

• Дървени повърхности, които имат контакт с пода (напр. дървени первази на вратите) трябва да се уплътнят с прозрачен
силикон, тъй като може да се получи повреда в следствие проникването на вода или почистващ препарат. Да се покрият
със специални киселиноустойчиви ленти / на изкуствена основа/, които не оставят следи от лепило!

• Съществуващи покрития, преди започване на работа по отстраняване на петна, трябва да се отстранят напълно със
смес от Finalit Nr.5 Препарат за отстраняване на покрития или с бедна на миризми смес от Finalit Nr. 1 Препарат за
интензивно и основно почистване, Finalit Nr.5 Препарат за отстраняване на покрития и Finalit Nr.39 Компакт (в
съотношение 1:1:1). В противен случай препарата няма да бъде ефективен! Ако с просто око не може да се прецени
дали има покритие, което в повечето случаи е прозрачно, трябва да се направи тест: а) чрез стъргане или б) чрез
изсипване на вода: Ако има хидроперлен ефект, значи повърхността е с покритие.

• Подовото отопление да се изключи!

Този продукт е киселинен, което означава, че задължително трябва да се неутрализира с Finalit Nr.1 Препарат за 
интензивно и основно почистване. Преди киселината да се нанесе върху стената, трябва повърхността  да се навлажни с 
вода. След това киселината се нанася от долу нагоре. Ако това не се вземе предвид и препаратът се нанесе от горе 
надолу се образуват линии, които могат да се отстраняват само чрез шлайфане.

b) Приложение:

1:5

Nr. 8 5-60

1:20

Nr. 1 5-10

• Повърхността, която се почиства се навлажнява с вода.
• Finalit Nr.8 Препарат за почистване на ръжда се резрежда с вода до 1:5, в зависимост от степента от замърсяване.
• Почистващият препарат се нанася на ръка с кафяв пад, еднодискова машина или четка за шлайфане с едрина 180.
• Оставя се да действа от 5 до 60 мин., след което се измива обилно с вода.
• Неутрализиране: Нанася се Finalit Nr.1 разреден с вода /в сътоношение 1:20/.
• Оставя се да действа от 5 до 10 мин. /при силно хигроскопични материали е неободимо многократно неутрализиране 

от 3 до 5 пъти/.
• Измива се с вода
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c) Прилагане върху особено упорити петна:
• Повърхността, която се почиства по възможност се затопля.
• Finalit Nr.8 Препарат за почистване на ръжда се нанася с четка и се покрива с найлоново фолио.
• Време за действие от 5 до 60 мин., след което Продуктът се изчетква с твърда четка.
• Изплаква се основно с вода.
• При необходимост нанасянето се повтаря и времето за действие се увеличава до 12 часа.
• Основно се изплаква с вода.
• Неутрализиране: Нанася се Finalit Nr.1, разреден с вода /в сътоношение 1:20/.
• Изплаква се обилно с вода.
• Внимание: При досег с метални части, те задължително трябва да се покрият

Препоръка за ежедневно почистване:
Finalit Nr. 40 Препарат за почистване с аромат на цитрус- pH неутрален, подходящ за всички повърхности!

2) Професионални съвети за Finalit Nr.8 Препарат за почистване на ръжда

a) Патина от медни улуци
Finalit Nr.8 Препарат за почистване на ръжда e особено подходящ за отстраняване на патина върху каменни повърхности, 
предизвикани от медни улуци. Освен това без проблем могат да бъдат отстранени жълто- кафяви петна от изкуствени 
торове.

b) Черен мухъл върху китайски пясъчник
Може да бъде успешно отстранен, чрез смес от от Finalit Nr. 2 Радикално почистващ препарат, Finalit Nr. 6 Препарат за 
разтваряне на варовик и Finalit Nr. 8 Препарат за почистване на ръжда /в съотношение 1:1:1/. Времето за действие е от 10 
до 60 мин., според степента на развитие на мухъла.

c) Други възможности за почистване
Finalit Nr.8 Препарат за почистване на ръжда в комбинация с Finalit Nr.6 Препарат за разтваряне на варовик /в съотношение 
1:1/ е особено подходящ за отстраняване на петна от образуване на водни кристали. В домакинството може да се използва 
за почистване на петна от ръжда върху кафемашини, душове и т.н.

3) Спецификации

Вид 
pH стойност
Опаковка 
Съхранение 

течен, безцветен
pH<1 
0,25 л., 1 л., 5 л., 25 л. пластмасова туба
да се пази от замръзване; препоръчителен срок - 1 година от отваряне на оригиналната 
опаковка на продукта

4) Указания за безопасност

Обичайните мерки за безопасност за работа с химикали, трябва да се вземат предвид. Да се осигури добро проветряване 
на работното място. Да се предотврати образуването на аерозоли. Да се държи далеч от хранителни продукти и напитки. 
Замърсеното работно облекло да се съблече веднага, преди почивки и след края на работния ден трябва да се измият 
ръцете. Да се предотврати контакт с очите и кожата.

5) Забележка

Данните в нашите информации за продуктите се базират на внимателни лабораторни изпитания и продължителен 
практически опит. Тези указания са необвързващи. Ние препоръчваме да се установи чрез достатъчен брой опити, дали 
продуктът отговаря на специфичните изисквания. Нашата фирма не поема отговорност за щети, които са в резултат на 
неподходяща употреба на продуктите.




