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DEKAL

ОПИСАНИЕ Киселинен препарат за отстраняване на варовик от оборудване като съдомиялни 
машини, бойлери и уреди за варене на паста

ХАРАКТЕРИСТИКИ Концентрираната формула отстранява бързо мазни замърсявания и варовикови 
отлагания
При редовно използване помага за поддържане на стабилността на работните 
характеристики на оборудването и увеличава експлоатационния му живот 
С повърхностно активни вещества с контролирана пяна за оптимално отмиване и 
изплакване

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Накисване: Разредете продукта до концентрация от 50-150 мл на литър топла вода 
(5-15 капачки на 5 литра) в зависимост от количеството отлагания. Оставете да се 
накиснат до разтваряне на варовиковите отлагания. При необходимост използвайте 
гъба или четка за отстраняване на най-упоритите варовикови наслагвания. Изплакнете 
с обилно количество вода. Нанасяне чрез спрей: Напръскайте повърхността или 
оборудването за третиране с разтвор на 150 мл (15 капачки на 5 литра) в литър 
вода. Оставете да подейства и изтъркайте. Изплакнете с обилно количество вода.  
Съдомиялна/перална машина: Уверете се, че машината е абсолютно празна. Изсипете 
препарата директно в камерата за миене/барабана за пране - 50-150 мл на литър вода 
(5-15 капачки на 5 литра). Стартирайте цикъл на измиване/пране при празна машина 
на 50-60 °C.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Червеникава прозрачна течност
pH: 1,2 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,230 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

Не смесвайте с хлорни продукти. Не използвайте върху повърхности, чувствителни на 
киселини, като например мрамор, мраморен агломерат, травертин и други варовикови 
повърхности. Преди употреба проверете киселинната устойчивост на повърхността. 
Незабавно отстранете пръски разтвор от киселиночувствителни повърхности и 
изплакнете с обилно количество вода. При съмнения, преди използване тествайте 
съвместимостта с материалите върху малък участък на скрито място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1950 EAN 8032680391569
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,15 Oz. 216,93
Box x Pit 72
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