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Mirakol 
Rūdžių d÷mes iš marmuro pašalinanti priemon÷ 

 
 

Skiriamosios savyb÷s  
Mirakol – tai naujas aukštos kokyb÷s produktas, leidžiantis išvalyti rūdžių d÷mes iš marmuro. Mirakol yra  pastos 
pavidalo preparatas, yra tinkamas naudoti ir ant statmenų paviršių ar dangos.  
Šis cheminis preparatas tinka valyti d÷mes nuo kalkingų medžiagų paviršių.  
 
Naudojimas 
Prieš naudojant preparatą būtina gerai suplakti. 

• Akmens paviršius teptuku pilnai padengiamas Mirakol. 
• Valomas paviršius padengiamas kelių milimetrų storio sluoksniu. 
• Mirakol veikimo laikas priklauso nuo rūdžių kiekio ir intensyvumo: preparatą būtina palikti ant valomo 

paviršiaus nuo 30 min. – esant paviršin÷ms d÷m÷ms atsiradusioms nuo trumpalaikio kontakto su rūdimis, iki 
10 valandų įsisen÷jusioms rūdžių d÷m÷ms šalinti.  

• Preparatas gausiai nuplaunamas vandeniu.  
• Esant poreikiui, procedūrą galima pakartoti.  

 
Rekomendacijos 

• Bandomasis testas: rekomenduojame prieš naudojant Mirakol specifin÷ms marmuro rūšims, išbandyti 
preparato poveikį.  Ant akmens paviršiaus lipnia juostele pažymimas plotas, kuriame bus atliekamas 
parengtinis testas. Toliau paviršius apdorojamas preparatu pagal Mirakol naudojimo instrukcijas.  

• Valymo proceso metu marmuro paviršius gali prad÷ti rausv÷ti. Tai normalu. Nuvalius cheminį preparatą, 
rausva spalva po kelių dienų pranyksta. 

• D÷mesio: jeigu valymo proceso metu neatsiranda šviesiai rausvos spalvos žymių, vadinasi ant paviršiaus n÷ra 
rūdžių d÷mių, o kitokios sud÷ties d÷mių šis preparatas nenaikina.  

• Mirakol nerekomenduotina naudoti, jei bandojmojo testo metu, ant valomo marmuro paviršiaus atsirado 
juodos spalvos d÷mių, ar kitų paviršiaus patams÷jimų.  

• Norint pasiekti maksimalų Mirakol efektyvumą, šių rekomendacijų būtina laikytis: preparatas užteptas ant 
valomo paviršiaus neturi išdžiūti. D÷l šios priežasties naudojant Mirakol reikia vengti atviros saul÷s šviesos. 
Siekiant apsaugoti garavimo, paviršių padengtą cheminiu preparatu būtina apdengti celofanu.  

• Prieš naudojant Mirakol būtina įsitikinti ar valomas paviršius prieš tai nebuvo padengtas vašku ar preparatais 
apsaugančiais paviršių nuo vandens ir riebalų įsig÷rimo. Jei min÷tos chemin÷s medžiagos buvo naudotos, 
būtina jas nuvalyti. 

 
Saugojimas 
Mirakol  turi būti laikomas tik originalioje, hermetiškai uždarytoje taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0º iki 25ºC. 
Mirakol yra jautrus karščiui, tiesiogin÷ saul÷s šviesa ir kondicionavimo sistema kenkia veikliosioms medžiagos 
savyb÷ms. Esant palankioms sąlygoms produktas nepraranda savo savybių 6 m÷nesius nuo pagaminimo datos 
nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui medžiagą ir toliau galima naudoti, tačiau reikia tur÷ti omenyje, 
kad jos poveikis gali būti ne toks efektyvus. 

 
Darbų sauga  
Siekiant apsaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: vilk÷ti apsauginę 
kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po 
darbo rankas būtina gerai nuplauti muilu. Vengti kontakto su oda ir akimis. Produktui patekus į akis, nedelsiant gausiai 
plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  
 

� Nudegimu atveju kiek galima ilgiau šaldyti nudegusias vietas vandeniu. 
� Asmenims gaisro metu įkv÷pusiems dujų, iš karto simptomų gali neatsirasti. 
� Jei medžiaga pakliuvo į akis, nedelsiant plauti dideliu vandens kiekiu. Taip daryti tol kol bus suteikta 

medicinin÷ pagalba.  
� Jei kas nors įkv÷p÷, nurijo ar buvo paveikta oda ir akys, kreiptis į gydytoją. 


