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Calc Remover
Rychlý a vysoce účinný odstraňovač  

vápenatých usazenin a nečistot.

Registration No. 163791
Nonfood Compounds (A1, A3)

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Calc Remover RCRF1L Lahev 1 l 1 35003

Calc Remover 20 l RCRF20L Kanystr 20 l 1 35002

Vlastnosti: Výhody:
•  Neagresivní vůči běžně používaným 

kovům a plastům
• Vhodný i pro aplikaci v potravinářských 

provozech (zásobníky, sanita) 
a bazénech

• Bezpečné použití
• Jednoduchá aplikace

Aplikace:

Calc Remover je kyselá směs aktivních látek a tenzidů, které rozrušují a odstraňují vápenaté usaze-
niny, vodní kámen a jiné technické nečistoty vznikající působením vody. Používá se pro čištění vnitřku 
i vnějšku trubek chladicích a vodních systémů, ale i pro aplikace v potravinářských provozech (např. 
čištění zásobníků, sanity) a v místech vyžadujících vysokou úroveň hygieny (bazény, sprchy, sauny 
apod.). Čištění se provádí nástřikem na čištěnou plochu (vnější plochy), výplachem (vnitřní stěny 
trubek chladičů a vodních systémů) nebo ponořováním (drobné součástky). Účinek lze znásobit ohře-
vem produktu na 30 °C až 40 °C. Přípravek není agresivní vůči běžně používaným kovům a plastům. 
Po aplikaci zanechává dokonale čistý povrch. 

Výrobek je schválen a vyhovuje požadavkům nařízení EP a ES č.1935/2004 pro použítí v potravinář-
ském průmyslu.
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Aplikujte Calc Remover podle druhu prováděného čištění (nástřik, výplach, ponořování). Pro apli-
kaci nástřikem doporučujeme použít mechanický rozprašovač. 

2. Nechte krátce působit (cca 5 až 10 min).

3. Opláchněte/ propláchněte čištěné místo teplou vodou.

4. Postup podle potřeby opakujte.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Vzhled transparentní tekutina
Složení kyselina citrónová, směs tenzidů
Hustota 1,08 - 1,13 g/cm3

pH 1 - 3
Koncentrace aktivní látky < 50%


