
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS: XITOL 
 
DESCRIERE:  Cărăţător eficient pe baza de lămâie.Un amestec de acizi organici, tensioactivi, 
umectanţi şi solubilizatori de grăsimi, ceea ce îl face produsul potrivit pentru dezîncrustarea, 
dezoxidarea şi degresarea oricărui tip de suprafaţă. 
 
PROPIETATI:  
 

 Posedă o excelentă putere de penetrare pe orice suprafaţă. 

 Dezincrustează, dezoxidează şi degresează dintr-o singură aplicare.  

 Miros plăcut de lămâie. 

 Datorita texturii sale vâscoase,  nu curge pe suprafeţele verticale. 

 Suprafaţa dezoxidată nu se mai oxidează pentru o lungă perioadă de timp, fără a mai 
necesita vreun tratament suplimentar. 

APLICARI:  
 
Xitol este un curăţător puternic total, trei în unu, cu utilizări multiple: 

 Eliminarea depunerilor de calcar de pe pardoselile de argilă şi ceramică, piatră naturală 
şi artificială, şi alte suprafeţe poroase, atât în interior căt şi în exterior. 

 Dezoxidarea tuturor tipurilor de metale, cum ar fi fierul, aluminiul, oţelul, etc. 

 Degresează şi curăţă pardoselile, grupurile sanitare, robinetele, ceramica din bucătărie 
şi baie, etc. 

 Potrivit pentru curăţarea uniunilor de gresie si faianta atât orizontale cât şi verticale, 
datorită texturii sale vâscoase. 

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid usor transparent. 

Galben.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.020 ± 0.020 g/ml. 
- pH………………………………..: 2 ± 0.5. 
- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  

Aplicarea se poate realiza prin pulverizare, cu pensula sau prin imersiune. 
 Dezincrustant: În funcţie de gradul de murdarie de pe suprafaţa 

curăţată, produsul se poate folosi în stare pură sau diluat în până la 10 părţi de 
apă. 

 Dezoxidant: În funcţie de gradul de oxidare, de vechimea acesteia şi de 
calitatea metalului, se recomanda  utilizarea produsului în stare pură sau diluat 
în până la trei părţi de apă, uscând bine suprafaţa pentru a preveni oxidările 
ulterioare. 

 Degresant: Se poate dilua în până la 10 părţi apă, în funcţie de gradul 
de murdărire. 

În oricare dintre cazuri suprafaţa tratată trebuie clătită cu apă din abundenţă. 
 

MASURI DE PRECAUTIE:  

R36 - Iritant pentru ochi. 

S 37/39 - Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru 

ochi/faţă. 

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta 

un specialist.  

S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 

de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

Incompatibil cu: soda, potasa, degresant, hipoclorito sodic, substante oxidante 

sau reducător.  
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