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Tulpe Calcoff
Kontsentreeritud katlakivi eemaldaja.
Tulpe Calcoff on kontsentreeritud happeline aine, mis on mõeldud katlakivi eemaldamiseks köögiseadmetelt,
tööriistadelt, nõudepesumasinatest, aurukeetjatest, kateldest, veekeetjatest. Anorgaanilise happe ja mitte-ioonse
PAM-i kombinatsioon võimaldab tõhusalt eemaldada katlakivi igat liiki pindadelt.

Tulpe Calcoff:


katlakivi efektiivne eemaldamine aitab kaitsta seadmeid ja parandab hügieenilist ohutust;



väike kulu suure kontsentratsiooni tõttu;



muudab pleekinud metallpinnad heledamaks, eemaldades oksiidkile.

Toote koostis
Esitatakse ohutusandmete lehtedel.

Kasutusjuhised
Leotamine. Lahjendage 50-200 ml Tulpe Calcoffi kuumas vees kuni 1 liitrini (5 - 20%) sõltuvalt saastumisest.
Valage lahus nõusse või leotage tööriistu lahuses, kuni katlakivi lahustub. Puhastage, kui on vaja eemaldada
sissesööbinud katt. Loputage tööriistu põhjalikult puhta veega ja laske neil kuivada.
Puhastamine pihustamisega. Pihustage 200 ml / l sooja vee (20%) lahust pinnale või seadmele. Jätke vähemalt 10
minutiks, seejärel puhastage harjaga. Loputage hoolikalt puhta veega ja laske kuivada.
Nõudepesumasinad. Enne töö alustamist lülitage doseerimise seade välja. Täitke masin puhta veega. Valage
vajalik kogus Tulpe Calcoffi vette, et valmistada 5-10% lahus (50-100 ml / l). Lülitage masin 10 kuni 15 minutiks
sisse. Tühjendage ja kontrollige tulemust. Vajadusel korrake protseduuri. Tühjendage ja loputage hoolikalt. Laske
kuivada, jättes ukse avatuks. Lülitage doseerimise seade sisse.

Ohutu kasutamise alane teave
Ohutu kasutamise ja eemaldamise täielik juhend on esitatud ohutusandmete lehtedel. Hoida originaalpakendis.
Ladudes peaks hoidma temperatuuri vähemalt -10 ° C ja mitte üle + 35 °. Soovitatavate kasutusjuhiste järgimisel
sobib Tulpe Calcoff kõigile köögis leiduvatele pindadele, kuid vaske, messingut või alumiiniumi tuleb väga
ettevaatlikult puhastada (lühike kokkupuuteaeg).

Kontsentratsiooni määramise metoodika
Esitatakse eraldi.

Füüsikalised ja keemilised omadused
Agregaatolek

Vedelik

Värvus

Läbipaistev, värvitu

Lõhn
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UAB BS Chemical (AS)
Briedžio tn 13, LT-97187, Kretinga
Mob. tel. +370 663 737 48
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com
PR05 F04/ Väljaanne 2

TOOTEKIRJELDUS
Viimase ülevaatuse kuupäev: 2018-09-19

pH, 1 %, 25°C

1,5 – 2,5

pH, 100 %, 25°C

0 – 0,5

Suhteline tihedus, gr/сm3, 20°C

1,27 – 1,30

Säilivusaeg
2 aastat alates valmistamiskuupäevast.
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