DRC

DRAIN CLEAN

A VALÓBAN HATÉKONY
LEFOLYÓTISZTÍTÓ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A DRAIN CLEAN egy biológiailag lebomló termék, amely
gyorsan és hatékonyan tisztítja és karbantartja a
lefolyókat és szerelvényeket azok károsodása nélkül. A
DRAIN CLEAN - különlegesen magas fajsúlyának
köszönhetően - áthatol a szennyvízen és nagyon
gyorsan szabaddá teszi az áramlást a lefolyókban. A
DRAIN CLEAN eltávolítja a mészkő, húgykő, szappan,

• Gyorsan és hatékonyan szünteti meg a
dugulást (3-5 perc)
• Magas relatív sűrűség (1,83)
• Áthatol a szennyvízen
• Szabaddá teszi a teljes keresztmetszetet
• Nem károsítja a csatornákat, csöveket,
szerelvényeket és egyéb fémeket
• Biológiailag lebomló
• Eltávolítja a mész, húgykő, szappan, zsír,
haj és fehérje lerakódásokat, cellulóz
vegyületeket, tamponokat, szerves
maradványokat

zsír, haj, fehérje lerakódásokat, cellulóz vegyületeket,
tamponokat és szerves maradványokat. A DRAIN
CLEAN nem károsítja a műanyagokat, gumit, acélt,
fémet, PVC csővezetékeket. Használata minden
eldugult lefolyó és cső esetén gyors és hatékony
megoldást biztosít.

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés: folyadék
Szín: barna
Illat: jellegzetes
Kezdeti forráspont: 300°C
Relatív sűrűség: 1,83
Oldhatóság: vízben oldható
Hatóidő: 3-5 perc
Biológiai lebomlás: 25 perc után semlegesített
Koncentráció: 95% kénsav
Csomagolás: gyerekzáras kupak

FIGYELMEZTETÉS: A termék károsíthatja vagy
maradványokat okoz a következő anyagokon, így
kérjük ne használja magnézium, rozsdamentes acél,
horganyzott lemez, akril / üvegszál, ABS, PMMA
(Polimetakrilát) felületeken!
Biztonság: Használata közben ne hajoljon a lefolyó fölé.
Csak jól szellőztetett helyen használja.
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak
megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• A DRAIN CLEAN alkalmazható zuhanyzók,
padlóösszefolyók, kádak, mosdók, piszoárok,
dugulás-mentesítésére.
• HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Távolítson el minden felesleges vizet az eldugult
lefolyóból (a biztonságos használat érdekében
viseljen gumikesztyűt). Öntse a terméket lassan
az elzáródott lefolyóba, majd adjon hozzá fél liter
vizet kb. 30 másodperc után. Hagyja hatni
körülbelül 5 percig. Ezután öblítse le vízzel. Ha
szükséges, ismételje meg a műveletet.
Csak jól szellőztetett helyen használja!
Használata közben ne hajoljon a lefolyó fölé!
• FIGYELEM: Soha ne használja más vegyszerrel
együtt.
Cikkszám
T492000

Termék neve
Drain Clean

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.
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• Ne öntse közvetlenül alumínium, horganyzott,
krómozott, magnézium és akril elemekre.
• A DRAIN CLEAN adagolása
Kis átmérőjű csövek, lefolyók:
DRAIN CLEAN: 250 -500 ml / Reakcióidő 2-3 perc /
öblítse le vízzel 1-2 percig.
7-10 cm átmérőjű csövek, lefolyók:
DRAIN CLEAN: 500 -750 ml / Reakció idő 3-5 perc
/ öblítse le vízzel 3 percig.
15-20 cm átmérőjű csövek, lefolyók:
DRAIN CLEAN: 750 -1000 ml / Reakcióidő 5-10
perc / öblítse le vízzel 5 percig.

Kiszerelés
750 ml

Anyagtípus
TISZTÍTÓANYAGOK,
ZSÍRTALANÍTÓK

