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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo naudojimo
aplinkybių ir vandens
kietumo. Vadovaukitės
nurodymais.

Kalkių susidarymo
prevencija: Nuo
kalkėjimo saugo
kaitinimo elementus.
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L Valymas purškiant:
Purkškite tiesiai arba
ant tinkamos šluostės.
Trumpam palikite
veikti ir nuvalykite
švaria šluoste.
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naudojimas: Tinka
visų tipų indaplovėms.

sudėkite indus
statmenai ir leiskite
nuvarvėti.

Stipraus poveikio nukalkinimo priemonė
■ Efektyvus ■ Polivalentinis ■ Greitai veikiantis  

Produkto aprašymas
■ CALC free veiksmingai šalina kalkių nuosėdas nuo indų, virtuvės reikmenų ir paviršių bei riebalų likučius indaplovėse.
■ Dėl itin puikių veikimo savybių, CALC free leidžia sutaupyti laiko ir pinigų bei pailgina indaplovių tarnavimo laiką.
■ CALC free saugo nuo korozijos ir beveik neputoja.

Paskirtis
■ Piemērots visu veidu pret skābi izturīgām trauku mazgājamām mašīnām un veļas mazgājamām mašīnām.
■ Kalkių nuo įrenginių šalinimas: naudokite 2–10 proc. atskiestą tirpalą. Palikite veikti apie 15–20 minučių (prietaisą

rekomenduojama išjungti). Išpilkite ir išskalaukite švariu vandeniu.
■ Skalbimo mašinose susikaupusių kalkių šalinimas Atskiestas. Prieš šalindami kalkes iš indaplovės, išjunkite ploviklio

dalytuvą. Dozė, naudojant 2–10 proc. Įjunkite tuščią (arba pilną) indaplovę ir leiskite jai apie 15–20 minučių veikti. Po
to ištuštinkite ir išskalaukite. Kad nuo indų pašalintumėte kalkes, įjunkite visą plovimo ciklą (plovimas + skalavimas).

■ Koncentruotas. Užpurkškite CALC free ir palikite veikti. Pašalinę kalkes ištuštinkite ir išskalaukite švariu vandeniu.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.  
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.  

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 712688  10 x 1 L
Užsakymo Nr. 712686  2 x 5 L
Užsakymo Nr. 713238  1 x 10 L

pH reikšmė 1 % 2

Jūsų patikimas partneris


