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Použitie a dávkovanie

Dávkujte podľa
druhu použitia
a stupňa tvrdosti
vody. Postupujte
podľa nasledujúcich
inštrukcií.

Prevencia
usadzovania vodného
kameňa: zabraňuje
usadzovaniu vodného
kameňa na ohrevných
častiach.
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L Čistenie sprejom:
nastriekajte priamo
na povrch alebo
na vhodnú handru.
Nechajte krátko
pôsobiť a� utrite
čistou handrou.
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 L Mechanické použitie:
vhodný do všetkých
typov umývačiek
riadu.

Následne uložiť riad
do zvyslej polohy a
nechať odkvapkať.  

Vysoko účinný odstraňovač usadenín
■ Vysoká účinnosť ■ Polyvalentný ■ Rýchlo pôsobí

Profil produktu
■ CALC free účinne odstraňuje vápenaté usadeniny z riadov, náčinia a povrchov, ako aj olejové zvyšky v umývačkách.
■ Vďaka vynikajúcim výsledkom šetrí náklady a čas a umožňuje dlhšiu životnosť umývačiek.
■ Zabraňuje korózii a má veľmi nízku penivosť.

Oblasť poutžitia
■ Vhodný do všetkých kyselinám odolným umývačiek a práčok.
■ Na náčinie: Použite 2 – 10 % rozriedený roztok. Nechajte pôsobiť 15 až 20 minút (odporúča sa zapnúť umývačku).

Vypustite vodu a opláchnite čistou vodou.
■ Na umývačky: Rozriedený – Pred odstraňovaním usadenín v umývačke vypnite dávkovač prípravku. Dávkujte 2 – 10 %

roztok. Zapnite prázdnu (alebo naplnenú) umývačku a nechajte ju pracovať 15 až 20 minút, vypustite vodu a nechajte
opláchnuť. Na odstránenie usadenín z riadov je potrebný celý cyklus (umývanie + opláchnutie).

■ Koncentrovaný – Nastriekajte CALC free a nechajte pôsobiť. Po odstránení usadenín opláchnite čistou vodou.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 712688  10 x 1 L
Číslo objednávky 712686  2 x 5 L
Číslo objednávky 713238  1 x 10 L

hodnota pH 1 % 2

Váš dôveryhodný partner


