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ONTKALKER

DECALCAR is een reiniger op zure basis die verdund wordt in water.

        Gebruik

DECALCAR is in 3 toepassingen te gebruiken:
1) Ontkalkt koffiezetapparaten, industriële vaatafwasmachines, stoomlei-
dingen in bakovens, radiatoren, leidingen enz.
2) Verwijdert roest, roestvlekken en mineralen op alle sanitair bvb. Bad, 
douches, vloeren, tegels, wasbekkens, enz.
3) Verwijdert cementsluier op baksteen en vloeren.

        
        Gebruiksaanwijzing

DECALCAR kan gebruikt worden (gemiddeld 1L op 20L water):
1) In een verhouding van 1/10 tot 1/30 voor al uw apparaten te ontkalken.
2) Met sproeier of  sproeifles, verdunning van 1/5 voor het verwijderen 
van al uw roestvlekken.
3) In een gesloten circuit: 1/10, dit voor het reinigen van leidingen.
4) Bij voorkeur 2 uur laten inwerken.

         Eigenschappen

Bevat Fosforzuur + 30 %, zwavelzuur +5%, non-ionic tensides, 
corrosienhybitoren
KLEUR: transparant 
S.G.: 1 Kg/L.
Ph: 2.47 à 1% 
VLAMPUNT: geen
HOUDBAARHEID: 3 jaar 

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is    

   zelf  verantwoordelijk voor het  naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

  Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

* Antigifcentrum: 070/24 52 45

*Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontkalker

 Industriële vaatwasmachines

Wekelijks1L/20L water

        Verpakking

10L

       
        Voorzorgsmaatregelen

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
P303 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Met veel water en zeep wassen.
P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen Specifieke behandeling vereist.
P301+P330+P331+P310+P321 - NA INSLIKKEN De mond spoelen GEEN braken 
opwekken
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