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Gebruik en dosering

Dosering volgens
gebruik en
waterhardheid. 
Volg de instructies
hieronder.

Ketelsteenbestrijding:
Voorkomt aanslag op
verwarmingselementen. 
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L Spuitbus: Rechtstreeks
of op een geschikte
doek sprayen. Laat
kort inwerken en
schoonvegen met een
propere doek.
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l/l Mechanisch gebruik:
Geschikt voor alle
types van vaatwassers.

zet de vaat rechtop
en laat hem droog
druppelen.

Uiterst efficiënte ontkalker
■ Hoge prestaties ■ Polyvalent ■ Snel effect

Productprofiel
■ CALC free verwijdert effectief kalkafzetting van borden, potten en pannen en oppervlakken, evenals olieresten in

vaatwassers.
■ Dankzij zijn uitstekende prestaties bespaart CALC free kosten en tijd, en geeft het machines een langere levensduur.
■ CALC free voorkomt corrosie en veroorzaakt heel weinig schuimvorming.

Toepassingsgebied
■ Geschikt voor alle zuurbestendige vaatwassers en wasmachines.
■ Om machines te ontkalken:

Gebruik een 2-10 % verdunde oplossing. Laat deze tussen 15 en 20 min inwerken (het wordt aanbevolen om de
machine aan te zetten). Laat het water weglopen en spoel met helder water.

■ Om wasmachines te ontkalken:
Verdund –Blokkeer de doseerinrichting voor detergent alvorens de vaatwasser te ontkalken. Dosering 2-10 %. Zet de
lege (of gevulde) vaatwasser aan en laat hem 15 tot 20 min werken, laat het water weglopen en spoel. Er moet een
complete wascyclus (reinigen + spoelen) worden doorlopen om de vaat te ontkalken.

■ Geconcentreerd – Sproei CALC free in de machine en laat inwerken. Na ontkalken het water aflaten en spoelen met
helder water.

Ingrediëntenlijst
<5% fosfonaten, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Product uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie Veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.

Verpakking

Artikelnr. 712688  10 x 1 L
Artikelnr. 712686  2 x 5 L
Artikelnr. 713238  1 x 10 L

pH-waarde 1 % 2

Uw vertrouwde partner


