
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 203.692    13kg - kanister
Art. Nr 203.693    6 x 1L butelka  (80 x 6 x 1L/Pal.)

• skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania. 
• usuwa kamień, plamy z wody, i inne osady. 
• do zastosowania na wszystkich powierzchniach odpornych na
   kwasy, automatach do kawy, bojlerach, czajnikach itp. 
• przestrzegać zaleceń producentów mytych urządzeń.
• rozpuszcza osady wapienne, cement, resztki betonu i rdzę. 
• nie pieni się, nie posiada zapachu. 
• nie zawiera kwasu solnego, ani wypełniaczy.
• nie nadaje się do powierzchni emaliowanych. 

   

 
 

ZASTOSOWANIE:
Zalecany do usuwania kamienia ze wszystkich przedmiotów i powierzchni odpornych na kwasy. 
Przede wszystkim przedmiotów wielkogabarytowych, automatów do kawy, bojlerów, czajników, 
basenów, armatur, powierzchni ze stali szlachetnej, kafelków i innych.   
       SPOSÓB UŻYCIA:
Odkamienianie urządzeń: dodać 100 ml preparatu na 1 litr wody. Zbiornik urządzenia napełnić 
roztworem do 2/3 wysokości. Podgrzać. Przy bardzo grubej warstwie kamienia czynność 
powtórzyć. Ważne! Po każdym użyciu preparatu urządzenie wypłukać kilkakrotnie czystą wodą.
Odkamienianie powierzchni i przedmiotów: zwilżyć powierzchnię roztworem (zastosować stężenie 
jak wyżej) i odczekać ok. 5 minut. Następnie spłukać obficie czystą wodą. Nie stosować do 
powierzchni emaliowanych. Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić zgodność materia-
łową w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy 
odpowiedzialności.       

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... czerwony płyn    
Zapach .............................…... neutralny  
Konsystencja ..................…..... rzadki 
Gęstość .............................….. 1310 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 1   

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  .................................…..     niejonowe związki powierzchniowo czynne,
Powyżej 25%:  ...........................…..…     kwas ortofosforowy V
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...    dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  

PARA DECALCIFIER 
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Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 

Dystrybutor w Polsce: 
POLOR Sp.z o.o. 
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin 
tel. +48 91 822 88 00 

www.kleen-purgatis.pl

Ś rodek do usuwania osadów wapiennych, odkamieniacz   

GASTRO

TRANSPORT: ADR/RID/ADN/ADNR, Prawidłowa nazwa przewozowa: Kwas fosforowy,
                       Nr rozpoznawczy materiału: UN 1805, Klasa: 8, Kod klasyfikacyjny: C1, 
                       Etykieta: 8, Grupa pakowania: III, Nr rozpoznawczy zagrożenia: 80 

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZEŃ STWA :

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P260 – Nie wdychać 
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice 
ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): 
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody/prysznicem. P305 + P351 + P338 – w przypadku dostania 
się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.    

NIEBEZPIECZEŃ STWO
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