TECHNISCHE
INFORMATIE
KALK EN AANSLAG VERWIJDEREND MIDDEL
PARA ONTKALKER
Art.-nr. 370.692 13-kg-jerrycan (Crohill-Art.-nr. 02956)
Art.-nr. 370.693 6 x 1-l-fles (Crohill-Art.-nr. 00000)
Art.-nr. 600.398 12 x 0,5-l-fles (Crohill-Art.-nr. 02962)
• verwijdering van kalklagen, watervlekken en andere afzettingen
• geschikt voor alle zuurbestendige materialen en oppervlaktes zoals
groot huishoudelijke apparaten, koffiezetapparaten; boilers, warmwatertoestellen etc. Instructies van de fabrikant in acht nemen!
• geconcentreerde ontkalker met krachtige werking
• lost kalkafzettingen, cement, betonresten en roest op
• schuimarm en reukloos
• bevat geen zoutzuur en geen complex-vormende verbindingen
• niet gebruiken op geëmailleerde oppervlaktes
TOEPASSINGSBEREIK:
Voor het ontkalken van alle zuurbestendige materialen en oppervlaktes. Ontkalken van groot
huishoudelijke apparaten, koffiezetapparaten, boilers, warmwatertoestellen, zwembaden, armaturen, oppervlaktes uit roestvrij staal en tegels (instructies van de fabrikant in acht nemen) e.a.
GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING:
Toepassing voor het ontkalken van apparaten: voor ontkalking per liter water ca. 100 ml
ontkalker toevoegen. Het waterreservoir van het apparaat voor 2/3 met de oplossing vullen.
Het apparaat laten opwarmen. Bij sterk verkalkte apparaten de behandeling herhalen.
Belangrijk! Na elke ontkalkingsbeurt het apparaat voldoende spoelen.
Reiniging van verkalkte oppervlaktes of voorwerpen: de oppervlaktes met de oplossing
nat maken (zie hierboven voor dosering) en laten inwerken. Vervolgens met schoon water
grondig afspoelen. De instructies van de fabrikant i.v.m. apparaten en oppervlaktereiniging
en ontkalking moeten absoluut in acht genomen worden. Niet geschikt voor geëmailleerde
oppervlaktes. In geval van niet correct gebruik en de daaruit voortvloeiende schade wordt
geen aansprakelijkheid overgenomen.
TECHNISCHE GEGEVENS:
Fysische vorm: ....................................
Reuk: . ....................................................
Viscositeit: . ..........................................
Concentratie: .......................................
pH-waarde in concentraat: ..............
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rode vloeistof
neutraal
dun vloeibaar
1310 g/l
1
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INHOUDSTOFFEN:
Onder 5 %: . ......................................... niet-Ionische tensiden
Bevat: .................................................... fosforzuur
Houdbaarheid: . ................................... min. 1 jaar in originele houder
De zich in dit preparaat bevindende tensiden voldoen aan de bepalingen voor biologische
afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Richtlijn (EG) nr. 648/2004 voor detergenten.

www.kleen-purgatis.de

KENTEKENING:

TRANSPORT: VN-nummer: 1805 / Technische naam: fosforzuur, vloeibaar / Categorie: 8
Verpakkingsgroep: III / ADR

Schutweg 20
8243 PC Lelystad
Telefoon: +31 (0) 320-28 12 31
19.8.14

C – Bijtend

Een onderneming van de
BUDICH GRUPPE

Bevat > 25 % fosforzuur
GEVAAROMSCHRIJVING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
R 34:
Veroorzaakt chemische brandwonden.
S 1/2:
Achter slot en voor kinderen buiten bereik bewaren.
S 26:	Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig met water
afspoelen en een arts raadplegen.
S 28:
Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water afwassen.
S 36/37/39:	Bij het werken met het product gepaste beschermkleding,
beschermhandschoenen en veiligheidsbril/gezichtsbescherming
dragen.
S 45:	Bij ongeval of misselijkheid onmiddellijk een arts oproepen
(indien mogelijk dit etiket tonen).
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