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MANGIA MACCHIA  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
absorbuojanti pasta, skirta d÷mių ant natūralaus akmens pašalinimui  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Produkto aprašymas: 
 
Pastos produktas, specialiai sukurtas pašalinti d÷m÷ms ant natūralių akmenų kaip marmuras, 
granitas, kalkiniai akmenys, skalūnas, mozaika, terakota ir keramika. Priemon÷ valo aliejaus, 
industrinių riebalų, maisto, kavos ir kt. d÷mes. Jos chemin÷ sud÷tis leidžia absorbuoti labai 
atsparias d÷mes. 
 
Panaudojimas: 
 

• Marmuro, granito ir kt. natūralaus akmens valymui 
• Dirbtinio ir lieto akmens valymui 

Techniniai duomenys: 

Spalva Bespalv÷ 
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 1,1 +/- 0,02 
PH 8,2 +/- 0,2 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 
kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 

24 m÷n. 

Naudojimo instrukcija: 

Užtepkite maždaug 5 mm sluoksnį ant vietos, kurią norite valyti. Rekomenduojama tepti mentele. 
Uždenkite plastikine pl÷vele (pvz., polietilenu), kad pasta liktų dr÷gna ir purvo absorbavimas būtų 
efektyvesnis. Po 2-3 valandų pašalinkite plastikinę pl÷velę ir leiskite pastai išdžiūti natūraliai. Po 
išdžiūvimo (maždaug 8-10 valandų, priklausomai nuo kambario temperatūros), pasta bus panaši į 
šviesios spalvos sausą purvą, kurį pašalinsite šepet÷liu.   

Būtina atkreipti d÷mesį, kad MangiaMacchia yra ypatingas produktas ir turi būti naudojamas 
nedideliems paviršiams, ant kurių yra aiškių d÷mių. Bendram d÷mių valymui rekomenduojama 
naudoti skystus valiklius kaip Detergent LEM-3, Cleaner UltraStripper arba Bert 27.  

Specialūs patarimai: 

• Prieš naudojimą rekomenduojama sumaišyti pastą medine arba plastikine lazdele, kad 
susijungtų aktyvūs komponentai.  

• Pasta turi gerai prilipti prie paviršiaus geresniam poveikiui. 
• Šalinant aliejines d÷mes, būtina įsitikinti, kad pasta yra teisingai užd÷ta ir nenuslys. 
• Tuo atveju, jeigu po pirmos procedūros d÷m÷ liko ne visiškai pašalinta, pakartokite 

procedūrą.  
• Po MangiaMacchia panaudojimo rekomenduojama nuvalyti paviršius Detergent LEM-3 

(marmurui, mozaikai ir kalkiniams akmenims) arba Cleaner UltraStripper (granitui, 
keramikai, terakotai) kaip stipresn÷ priemon÷. 

• Išbandykite priemonę ant mažo paviršiaus prieš naudojimą. 
 
Padengimas: 
 
Padengimas priklauso nuo d÷m÷s intensyvumo. 
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Įpakavimas: 
 
Indai po 350 gr 
 
Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 
E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  
 


