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Påføring og dosering

Doseres svarende til
anvendelsen
og vandets
hårdhed. Følg
vejledningen herunder.

Forebyggelse af
kedelsten: Forebygger
tilkalkning af
varmeelementerne. 
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L Spray-rengøring:
sprøjt direkte på eller
på en passende klud.
Giv midlet en smule
tid til at virke og tør
derefter af med en ren
klud. 
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L Mekanisk anvendelse:

Egnet til alle
typer opvaskemaskiner.

Anbring porcelænet
lodret og lad det
dryppe af.

Højeffektiv afkalker
■ Høj ydeevne ■ Forskellig funktionalitet ■ Hurtigtvirkende

Produktprofil
■ CALC free fjerner effektivt kedelsten fra porcelæn, redskaber og overflader såvel som olieholdige rester i

opvaskemaskiner.
■ Takket være midlets fremragende ydeevne sparer CALC free omkostninger og tid og muliggør længere maskinlevetid.
■ CALC free hindrer korrosion og skummer meget lavt.

.

Anvendelsesområde
■ Egnet til alle syrefaste opvaskemaskiner og vaskemaskiner.
■ Til afkalkning af udstyr: Anvend en 2-10 % fortyndet opløsning. Lad den virke i 15 til 20 min (det anbefales at tænde

for maskinen). Lad derefter opløsningen løbe ud og skyl af med rent vand.
■ Til afkalkning af vaskemaskiner: Fortyndet – før afkalkning slås vaskemiddeldispenseren fra. Doseres med 2-10 %.

Tænd for den tomme (eller fyldte) opvaskemaskine og lad den arbejde i 15 til 20 min, lad derefter opløsningen løbe
af og skyl efter. En komplet vaskecyklus (vask + skyl) skal gennemføres til afkalkning af tallerkener.

■ Koncentreret – Spray CALC free på og lad midlet virke. Efter afkalkning lad opløsningen løbe ud og skyl efter med rent
vand.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.  
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.  
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.  

Salgsenheder

Ordner No. 712688  10 x 1 L
Ordner No. 712686  2 x 5 L

pH-værdi 1 % 2

Deres betroede partner hos Dem selv


