Scale Remover

Odkamieniacz. Preparat
do gruntownego
czyszczenia sanitariatów

Bardzo silny preparat, który skutecznie usuwa uporczywe osady wapienne, mydlane, rdzę,
kamień urynowy, kamień kotłowy, tłuszcz, itp.. Produkt zawiera w swym składzie m.in. mieszankę
kwasów organicznych dzięki czemu powierzchnie przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej,
miedzi (armatura łazienkowa) mogą odzyskać swój naturalny połysk. Należy pamiętać jednak
żeby zabieg czyszczenia był wykonywany regularnie. Scale Remover może być stosowany do
czyszczenia armatury łazienkowej, pisuarów, sedesów, umywalek, itp., ekspresów do kawy,
srebra, czajniczków do kawy i herbaty.

POWIERZCHNIE

SPOSÓB UŻYCIA
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INSTRUKCJA UŻYCIA
Łazienki: Aby usunąć osady kamienia wapiennego lub rdzy z powierzchni umywalki lub sedesu wystarczy
przetrzeć je szmatką lub gąbką zwilżoną nie rozcieńczonym preparatem, a następnie spłukać ją wodą.
Ekspresy do kawy: przygotować roztwór - 125 ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze zimnej czystej wody,
a następnie przepuścić ten rozwór przez ekspres do kawy. Przed przystąpień do parzenia kawy należy
co najmniej dwukrotnie przepłukać go wodą.
Czajniczki do kawy, herbaty i naczynia kuchenne: Zalać dno czajniczka lub naczynia nie
rozcieńczonym preparatem i pozostawić na około 1 – 2 minuty, a następnie starannie umyć go czystą
wodą.
Zmywarki do naczyń: Napełnić zmywarkę do ¾ objętości gorącą wodą a następnie dolać do zbiornika
zmywarki 2 – 4 litrów preparatu. Uruchomić zmywarkę i pozwolić na jej samooczyszczanie aż do
całkowitego usunięcia nagromadzonych osadów, a następnie starannie przepłukać ją czystą wodą i
ponownie napełnić czystą wodą i uruchomić zmywarkę na około 5 minut po czym odpompować wodę
zanim ponownie użyje się jej do zmywania naczyń.

INFORMACJE DODATKOWE
Dostępne pojemności: 1L, 5L;
Wartość pH: 0,5 – 1,0;
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem
(WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

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 usunąć/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 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% fosforanów. Zawiera Kwas fosforowy(V).
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