CAC

CA CLEAN

PREPARAT DO USUWANIA
ZACIEKÓW WAPIENNYCH
ORAZ RDZY

Informacje ogólne

• Gotowy do użycia
• Nadaję do stosowania w pionie oraz
poziomie.
• Posiada przydatną końcówkę spieniającą.
• Ekonomiczny
• Przyjemny, świeży zapach
• Działa szybko.
• Zgodny z normami HACCP.

CA CLEAN jest zmywaczem, który idealnie nadaje się
do usuwania wapienia i nalotów z rdzy we wszystkich
instalacjach sanitarnych, które posiadają płytki
kwasoodporne, takich jak baseny, łazienki, kabiny
prysznicowe, toalety, pisuary itp.
CA CLEAN stosowany jest do czyszczenia powierzchni z
tworzyw sztucznych i urządzeń ze stali nierdzewnej,
które są często czyszczone za pomocą produktów
alkalicznych i intensywnie spłukiwanych wodą.

CA CLEAN jest bezpieczny i idealny do stosowania na
chromowanych oraz wykonanych ze stali nierdzewnej
kranach i rurach. CA CLEAN spełnia standardy HACCP,
co sprawia, że produkt nadaje się do codziennego
czyszczenia i mycia wnętrza zmywarek czy kuchenek
instalacji przemysłu przetwórstwa warzyw itp.
Dzięki pianie, produkt działa dłużej na brud oraz nie
wysycha tak szybko jak w przypadku zmywaczy na
bazie wody.

Specyfikacja
Kolor: różowy.
Temperatura topnienia: 0°C.
Temperatura gotowania: 100°C. - 261°C.
pH: 1.2.
Ciśnienie pary przy 20 °C, PA: 2332.
Gęstość względna przy 20 °C: 1048.
Stan Fizyczny: ciecz.
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny.

Zapach: perfumowany
Samozapłon: 200°C.
Zasady przechowywania: 12 miesięcy, w suchym
chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki ostrożności: Należy zapoznać się z kartą
charakterystykij.

Zastosowanie i użycie
• Odwapnianie i odkamienianie instalacji
sanitarnych, zaworów, rur, łazienek, pryszniców,
toalet, zlewów, kuchenek, bębnów, itp.
• Czyszczenie powierzchni plastikowych i urządzeń
ze stali nierdzewnej, które są często czyszczone
za pomocą produktów alkaicznych i dokładnie
spłukiwane wodą.
• Oczyszczanie zabrudzonych połączeń
cementowych.

• Odrdzewianie pisuarów, rur, itp.
• Zawsze używaj CA CLEAN z końcówką spieniającą.
• NIE STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIACH ANI
MATERIAŁACH WAPIENNYCH!
ZAWSZE NALEŻY DOKŁADNIE WYPŁUKAĆ CZYSTĄ
WODĄ!

Kod artykułu
N496801

Nazwa
CA Clean

Opakowanie
1litr.

N496805

CA Clean

5litrów.

NC95168330
NC95168390

Atomizer.
Koncówka pieniaca

1 szt.
1 szt.

ostrzeżenie
Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami
ocenić przydatność każdego produktu do
właściwych
zastosowań.
Zobowiązania
Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się
jedynie do standardowych warunków sprzedaży
produktu i w żadnym wypadkuTech-Masters Polska
Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za
przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na
skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego
stosowania produktu.
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