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Kasutamine ja doseerimine

Doos sõltub
rakendusest ja
veekaredusest. Järgige
allolevaid juhiseid.

Katlakivi vältimine:
Ei lase katlakivil
kütteelementidele
koguneda.
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L Pihustamine:
Pihustage otse
seadmele või lapile.
Laske veidi toimida ja
pühkige puhta lapiga
ära.
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l/L Mehaaniline
kasutamine:
Sobib igat tüüpi
nõudepesumasinatele.

Paigaldage nõud
püstisesse asendisse ja
laske neil tilkuda.

Tugevatoimeline katlakivieemaldi
■ Väga tõhus ■ Polüvalentne ■ Kiire toimega  

Toote profiil
■ CALC free eemaldab nõudelt, tarberiistadelt ja pindadelt tõhusalt katlakivi ning nõudepesumasinast õlijäägid.
■ Tänu oma väljapaistvale tõhususele säästab CALC free raha ja aega ning tagab masinate pikema kasutusea.
■ CALC free tõkestab korrosiooni ja tekitab väga vähe vahtu.

Kasutusala
■ Sobib kõigile happekindlatele nõudepesumasinatele ja pesumasinatele.
■ Seadmete puhastamine katlakivist: Kasutage 2–10% lahust. Laske sel 15–20 minutit mõjuda (soovitatav on seade

sisse lülitada). Kallake tühjaks ja loputage puhta veega.
■ Pesumasina puhastamine katlakivist: Lahjendatuna – enne nõudepesumasina puhastamist katlakivist lülitage

pesuvahendi dosaator välja. Kasutage 2–10% lahust. Lülitage tühi (või täis laaditud) nõudepesumasin sisse ja laske
15–20 minutit töötada, seejärel pumbake masin tühjaks ja loputage. Nõude puhastamiseks katlakivist tuleb läbi teha
kogu pesutsükkel (pesu + loputus).

■ Kontsentreeritult – pihustage CALC free’d ja laske sel mõjuda. Pärast katlakivi eemaldamist tühjendage ja loputage
puhta veega.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.  
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.  
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.  

Müügiühikud

Tellimuse nr. 712688  10 x 1 L
Tellimuse nr. 712686  2 x 5 L
Tellimuse nr. 713238  1 x 10 L

pH-väärtus: 1 % 2

Teie usaldusväärne partner


