INN-SYNC- DESCALER
ODKAMIENIACZ
Opis:
Koncentrat stanowiący mieszaninę kwasów organicznych i nieorganicznych specjalnie opracowaną w celu
skutecznego i szybkiego usuwania osadów mineralnych, rdzy i tlenków z powierzchni mających kontakt z
żywnością. Preparat zalecany jest szczególnie do czyszczenia powierzchni z osadów kamienia wodnego.
Zastosowanie:
Preparat można stosować we wszystkich rodzajach zmywarek do naczyń, jako odkamieniacz, do usuwania
kamienia z czajników, grzałek elektrycznych, ekspertów do kawy itp.
Sposób użycia
Przed zastosowaniem produktu należy opróżnić zmywarkę z naczyń oraz wyczyścić filtry z resztek jedzenia
i ponownie je zamontować. Następnie napełnić zbiorniki myjące 10% roztworem (1L płynu na 10L wody),
lub 20% (1L płynu na 5L wody). Uruchomić urządzenie oraz pompy na 10 – 15 minut, po czym usunąć
roztwór z komory zmywarki. W celu dokładnego usunięcia kamienia należy przeprowadzić pełny cykl pracy
(bez naczyń), aż do całkowitego dokładnego wyczyszczenia maszyny, a następnie przeprowadzić proces
jedno lub dwukrotny płukania.
Ostrzeżenie:

Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować
rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W
PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu
warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z
krajowymi przepisami.
Zawiera Kwas fosforowy(V).
Zawiera mniej niż 5% fosforanów.
Pojemność – 10 litrów
WARTOŚĆ pH = 1,9
OKRES PRZYDATNOŚCI – 36 miesięcy
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĄ INFORMACYJNA PRODUKTU, BHP!
OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia. PRODUCENT: SWISH
MAINTENANCE Ltd. Peterborough Ontario K9J 8N4. KANADA
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