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Rýchly a vysoko účinný odstraňovač  
vápenatých usadenín a nečistôt.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Calc Remover RCRF1L Fľaša 1 l 1 35003

Calc Remover 20 l RCRF20L Kanister 20 l 1 35002

Vlastnosti: Výhody:
•  Neagresívny voči bežne používaným 

kovom a plastom
•  Vhodný aj pre aplikácie v potravinárskych 

prevádzkach (zásobníky, sanitárne 
diely) a bazénoch

• Bezpečné použitie
• Jednoduchá aplikácia

Aplikácia:

Calc Remover je kyslá zmes aktívnych látok a tenzidov, ktoré rozrušujú a odstraňujú vápenaté usa-
deniny, vodný kameň a iné technické nečistoty vznikajúce pôsobením vody. Používa sa na čistenie 
vnútrajšku aj vonkajšku trubiek chladiacich a vodných systémov, ale aj pre aplikácie v potravinár-
skych prevádzkach (napr. čistenie zásobníkov, sanitárnych dielov) a v miestach vyžadujúcich vysokú 
úroveň hygieny (bazény, sprchy, sauny apod.). Čistenie sa vykonáva striekaním na čistenú plochu 
(vonkajšie plochy), výplachom (vnútorné steny trubiek chladičov a vodných systémov) alebo ponára-
ním (drobné súčiastky). Účinok je možné znásobiť ohrevom produktu na 30°C až 40°C. Prípravok nie 
je agresívny voči bežne používaným kovom a plastom. Po aplikácii zanecháva dokonale čistý povrch.

Calc Remover

Registration No. 163791
Nonfood Compounds (A1, A3)
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Aplikujte Calc Remover podľa druhu vykonávaného čistenia (striekanie, výplach, ponáranie). Pre 
aplikácie striekaním odporúčame použiť mechanický rozprašovač. 

2. Nechajte krátko pôsobiť (cca 5 až 10 min).

3. Opláchnite/ prepláchnite čistené miesto teplou vodou.

4. Postup podľa potreby opakujte. 

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Vzhľad transparentná tekutina
Zloženie kyselina citrónová, zmes tenzidov
Hustova 1,08 - 1,13 g/cm3

pH 1 - 3
Koncentrácia aktívnej látky < 50%


