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DECALCARIZZANTE
DEFIN ÍCIA 
Roztok kontrolovaných účinných organických a anorganických kyselín, komplexotvorných a tenzidových penotvorných činidiel. 

URČENIE A ÚČINNOSŤ 
DECALCARIZZANTE rýchlo odstraňuje usadeniny a vodný kameň. Špecifické prísady umožňujú vytvoriť počas aplikácie homogénnu a 
dlhotrvajúcu penu. Preto je ideálny na čistenie zvislých plôch. Nevylučuje pary, preto nepoškodzuje pokovovanie chrómovaním alebo 
škáry. Môže byť použitý na všetky materiály odolné voči kyselinám: keramika, tehly, sklenená mozaika; kúpeľňové príslušenstvo, 
sklenené steny alebo sprchové kúty. Nepoužívajte na materiály citlivé na kyseliny ako napr. leštený mramor a vápenec.

POUŽITIE 
Výrobok pripravený na použitie. Otvorte ventil a produkt naneste na povrch, ktorý idete čistiť. Nechajte pôsobiť niekoľko minút. Ak sú 
zvyšky nečistôt veľmi tuhé, rozotrite ich drsnou hubkou, inak ich opláchnite čistou vodou. V prípade potreby opakujte. Zdvihnutím 
sieťky na hlavici ostrekovača je možné aplikovať produkt jednoduchým striekaním, pričom dochádza k zníženiu tvorby peny. 
Nepoužívajte na materiály citlivé na kyseliny.

Orientačná spotreba: podľa druhu a konzistencie nečistôt, ktoré odstraňujete. 

0 
1,076 Kg/l

Chemicko-fyzické vlastnosti pH 

(20° C) čistý produkt: 0 

Špecifická hmotnosť (20 °C): 1.046 kg/l 
Skupenstvo: Homogénna kvapalina 

Vôňa: bez zápachu
Farba: bez farby 

Balenie
0.75 litra PE fľaša s rozprašovačom, 12ks/krabica

Nebezpečie: 

oPikt gram:  

Varovanie: Hazard 
H314  Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí. 
P101  Ak je potrebná lekárska rada, mali by ste mať k dispozícii obal alebo označenie produktu 
P102  Skladujte mimo dosahu detí
P280  Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre 
P310  Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Obsahuje: Kyselina fosforečná, kyselina citrónová 

Zložky vyhovujú nariadeniu ES č. 648/2004 

Medzi 5% a 15% amfotérnych povrchovo aktívnych látok  

Podrobné informácie sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov v súlade s nariadením EC 1907/2006 
(REACH) a nariadením (ES) 1272/2008 (CLP) a následnými zmenami a doplneniami

Spoločnosť Bel Chimica Srl zaručuje funkčnosť výrobku, to znamená, že je v súlade s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v príslušnom technickom liste a na 
štítku na obale. Záruka sa nevzťahuje na aplikáciu a používanie výrobku, preto dodržiavanie správneho postupu je zodpovednosť používateľa. Okrem 

toho spoločnosť Bel Chimica Srl nie je zodpovedná za žiadne udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri/po použití materiálov ošetrených výrobkom, tretími 
stranami.
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