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ECO-GARD® 
AGENT DE CURĂŢARE NATURAL 

 

 

 

DESCRIERE: 

ECO-Gard® este un lichid natural de curăţare, cu utilizare împotriva depunerilor 

atmosferice şi împotriva depunerilor de alge și alte organisme. Poate fi utilizat pe pavaje, 

dale, acoperişuri, ziduri, garduri, podele şi deck-uri din lemn, dar şi de pe alte suprafeţe 

precum sticlă şi plastic, mobilier de grădină.  

ECO-Gard® îndepărtează depunerile calcaroase de pe suprafeţele rezistente la acizi, 

cum ar fi betonul, pavajele şi plăcile de teracotă. Nu se utilizează pe materiale sensibile la 

acizi, cum ar fi cromul, oţelul, aluminiul, marmura şi gresia poroasă.  

ECO-Gard® nu este dăunător mediului şi este un agent de curăţare natural 100%, 

bazat pe acid acetic natural şi pe agenţi tensioactivi vegetali. Nu conţine compuşi toxici 

sau chimici şi este complet biodegradabil. 

 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE: 

Aplicaţi, de preferinţă, pe vreme uscată şi însorită (minim 3 ore de soare).  

ECO-Gard® poate fi pulverizat sau aplicat cu peria peste materialele sau obiectele 

care trebuie tratate. 

 Amestecaţi bine înainte de 

utilizare. Testaţi produsul pe o secţiune 

restrânsă pentru a vedea reacţia cu 

suprafaţa specifică.  

ECO-Gard® se diluează în apă,   

raport 1:3. Patru litri de soluţie obţinută 

sunt suficienți pentru curăţarea unei 

suprafeţe cuprinsă între 24 şi 40 m2, în 

funcţie de cantitatea de depuneri. În caz 

de depuneri persistente sau care reapar, 

repetaţi tratamentul o dată la 4 sau 6 

săptămâni.  

Pentru a îndepărta numai 

depunerile calcaroase, clătiţi cu apă după 

o oră. 

 

PRECAUŢII: 

Nu sunt necesare precauţii 

speciale. A nu se inhala, a se evita contactul cu ochii şi pielea. În caz de contact prelungit cu 

ochii sau pielea, se va clăti cu apă proaspătă din abundenţă. Pentru persoanele cu pielea sau 
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ochii sensibili, produsul poate fi iritant. A se depozita într-un loc răcoros şi întunecat ferit de 

ingheţ! Produsul se aplică utilizând echipament rezistent la acizi! 

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor!  

  

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

Înainte de a se folosii  

ECO-Gard® 

Cinci săptămâni după tratamentul cu 

ECO-Gard® 

Aspect Lichid transparent de culoare maro 

Conţinut Acid acetic >5 %; Agenţi tensionactivi de origine vegetală < 5 % 

Durată de depozitare 12 luni 

Ambalaj Recipiente de: 0,5 l; 1 l; 3 l; 5 l; 10 l. 

 MICROCAT® este marcă înregistrată. Informațiile conținute în fișa tehnică a produsului sunt bazate pe demonstrații stiințifice și 

teste particulare. Utilizatorul acceptă și iși întreaga responsabilitate cu privire la aplicarea produselor și rezultatelor obținute. Aqua D&P 

Technologies nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează obținerea rezultatelor dorite.  
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