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DEKAL

OPIS Kisli odstranjevalec oblog za odstranjevanje vodnega kamna s pripomočkov in opreme, kot 
so pomivalni stroji, grelniki, kuhalniki testenin

LASTNOSTI Zaradi koncentrirane formule hitro odstrani mastno umazanijo in vodni kamen
Če se redno uporablja, prispeva k ohranjanju brezhibnega delovanja opreme in podaljša 
njeno življenjsko dobo 
Zaradi lažjega izplakovanja vsebuje površinsko aktivne snovi z omejenim penjenjem

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Namakanje: Izdelek razredčite do koncentracije 50–150 ml na liter tople vode (5–15 
zamaškov vsakih 5 litrov) glede na količino oblog. Namakajte v raztopini, dokler se vodni 
kamen ne raztopi. Po potrebi uporabite gobico ali krtačo, da odstranite najbolj trdovratne 
obloge vodnega kamna. Dobro izperite z vodo. Postopek z razprševanjem: Raztopino 150 ml 
na liter vode (15 zamaškov vsakih 5 litrov) razpršite po površini ali opremi, ki jo želite očistiti. 
Pustite delovati in podrgnite. Dobro izperite z vodo.  Pomivalni/pralni stroj: Preverite, ali je 
stroj popolnoma prazen. Izdelek nalijte neposredno v pomivalno/pralno komoro v raztopini 
50–150 ml na liter vode (5–15 zamaškov vsakih 5 litrov). Zaženite pomivalni/pralni cikel s 
praznim strojem pri 50–60 °C.

SPECIFIKACIJE Videz: Prosojna rdečkasta tekočina
pH: 1,2 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,230 +/- 0,020

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ne mešajte s kloriranimi izdelki. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na kisline, 
kot so npr. marmor, aglomerati iz marmorja, travertin in druge apnenčaste površine. Pred 
uporabo preverite odpornost površine na kisline. Nemudoma odstranite in temeljito izperite 
morebitne brizge raztopine na površine, ki so občutljive na kisline. V primeru dvomov pred 
uporabo preizkusite združljivost z materiali na majhnem skritem delu.

VARNOSTNI UKREPI GLEDE 
UPORABE IN SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in 
odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami.

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,15 Oz. 216,93
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