
CALC free

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseer in funce
van toepassing. Volg
de onderstaande
instruces.

Ketelsteenbestrijding:
Voorkomt aanslag op
verwarmingselementen. 

Oppervlak reinigen:
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 L Spraymethode:

Rechtstreeks of
op een geschikte
doek sprayen. Laat
kort inwerken en
schoonvegen met een
propere doek.
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 L Mechanisch gebruik:
Geschikt voor alle
types van vaatwassers.

zet de vaat rechtop
en laat hem droog
druppelen.

Uiterst efficiënte ontkalker
■ Hoge prestaes ■ Polyvalent ■ Snel effect

Productprofiel
■ CALC free verwijdert effecef kalkafzeng van borden, poen en pannen en oppervlakken, evenals olieresten in

vaatwassers.
■ Dankzij zijn uitstekende prestaes bespaart CALC free kosten en jd, en gee het machines een langere levensduur.
■ CALC free voorkomt corrosie en veroorzaakt heel weinig schuimvorming.

Toepassingsgebied
■ Geschikt voor alle zuurbestendige vaatwassers en wasmachines.
■ Om machines te ontkalken: Gebruik een 2-10 % verdunde oplossing. Laat deze tussen 15 en 20 min inwerken (het

wordt aanbevolen om de machine aan te zeen). Laat het water weglopen en spoel met helder water.
■ Om wasmachines te ontkalken: Verdund –Blokkeer de doseerinrichng voor detergent alvorens de vaatwasser te

ontkalken. Dosering 2-10 %. Zet de lege (of gevulde) vaatwasser aan en laat hem 15 tot 20 min werken, laat het
water weglopen en spoel. Er moet een complete wascyclus (reinigen + spoelen) worden doorlopen om de vaat te
ontkalken.

■ Geconcentreerd – Sproei CALC free in de machine en laat inwerken. Na ontkalken het water aflaten en spoelen met
helder water.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Product uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informae, zie Veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.

Verpakking

Arkelnr. 712688  10 x 1 L
Arkelnr. 712686  2 x 5 L

pH-waarde 1 % 2

Uw vertrouwde partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


