KALK-FREE
Ontkalkingsmiddel

Samenstelling:
PULSAR KALK-FREE bevat: < 5% fosfonaten.
pH-waarde: ca. 0,5.
Eigenschappen:
– Verwijdert snel en grondig kalkaanslag en hardnekkige
kalkafzetting op oppervlakken in vaatwas- en wasmachines.
– Al intensief werkzaam bij een concentratie van 1-2%.
– Uitermate schuimarm, zodat er geen nadelige invloed is
op de volgende reinigingen door storende schuimvorming.
Toepassingsgebied:
Geschikt voor gebruik op alle zuurvaste oppervlakken in
vaatwas- en wasmachines.
Toepassing:
Voor de ontkalking van de vaatwasmachine het doseerapparaat uitschakelen. Indien aanwezig de spatgordijnen weghalen. De wastank met een oplossing van 1-2% PULSAR
KALK-FREE vullen (10-20 ml voor 1 l water). De vaatwasmachine aanzetten en 10 à 15 minuten laten draaien. Om de
naspoelzone te ontkalken dient men de oppervlakken en
sproeikoppen met een oplossing van 10% tot geconcentreerde PULSAR KALK-FREE te vernevelen. Vervolgens laten
inwerken. Na elke ontkalkingsoperatie de oplossing laten
afvloeien en met schoon water afspoelen. PULSAR KALKFREE kan ook in het dompelbad gebruikt worden met een
oplossing van ca. 10% (vaatwerk, spatgordijnen enz.). Om
alle zuurvaste oppervlakken in sanitaire en keukenruimten te
reinigen 5-20% gebruiken.
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Bijzondere voorzorgsmaatregelen bij het gebruik:
Bevat fosforzuur. Veroorzaakt brandwonden. Achter slot en
buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen
vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en
een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. In
geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk
een arts raadplegen en deze technische informatie tonen.
Bescherming van het milieu:
Dit product beantwoordt aan de geldende wetgeving inzake
de milieuvriendelijkheid en biologische afbreekbaarheid van
de grondstoffen in wasmiddelen.
Resten naar een stortplaats of verbrandingsoven voor
gevaarlijk afval laten brengen.
De verpakking alleen volledig leeg laten recyclen.
Nadere informatie over de milieueigenschappen van dit
product kan op aanvraag worden verkregen.
Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.
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