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Gyorsan és hatékonyan távolítja el a meszes lerakódásokat  
és szennyeződéseket.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Calc Remover RCRF1L Palack 1 l 1 35003

Calc Remover 20 l RCRF20L Kanna 20 l 1 35002

Tulajdonságok: Előnyök:
• Nem agresszív, így nem károsítja 

a fémfelületeket és a műanyagokat sem
• Biztonságosan használható az 

élelmiszeripari egységekben (tartályok, 
higiéniai berendezések) és medencék 
tisztítására is

• Biztonságos  használat
• Egyszerű a használata

Alkalmazás:

Az Calc Remover aktív anyagok és tenzidek savas elegye, amely mechanikai behatás nélkül fellazítja és el-
távolítja a kemény víz és szennyvíz által okozott meszes lerakódásokat, vízkövet és más technikai szennyező-
déseket. Alkalmazható hűtőrendszerek, hőcserélők és vízgépészeti berendezések külső és belső tisztítására. 
Biztonsággal alkalmazható továbbá az élelmiszeripari egységekben (tartályok, higiéniai berendezések) és 
más magas fokú higiéniát követelő helyeken (medencék, tussolók, szaunák, stb.). A tisztítást többféle módon 
végezhetjük: permetezéssel (a külső felületek tisztítása), öblítéssel (vízgépészeti berendezések, hűtőrendsze-
rek, hőcserélők belső vízkőtelenítése) és merítéssel (a kisebb alkatrészek tisztítása). A Calc Remover tisztító 
hatását fokozhatjuk, ha a terméket előmelegítjük 30°C-40°C-ig. ACalc Remover nem agresszív az általában 
használt fémekkel és műanyagokkal szemben. A Calc Remover tökéletes tisztaságot hagy maga után.

Calc Remover

Registration No. 163791
Nonfood Compounds (A1, A3)
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. Alkalmazza a Calc Remover-ot a legmegfelelőbb módon (permetezés, öblítés vagy merítés). A 
permetezéssel való tisztításra ajánlott szórófejjel ellátott flakont használni.

2. Hagyja rövid ideig hatni (kb. 5-10 perc).

3. Mossa le vagy öblítse ki a tisztított helyet meleg vízzel.

4. Ha kell, ismételje meg a kezelést a fent leírt pontok szerint.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Külalak áttetsző folyadék
összetétel citromsav, tenzidek elegye
Sűrűség 1,08 - 1,13 g/cm3

pH 1 - 3
Az aktív hatóanyag koncentrációja < 50%


