/ PRODUŞI DETARTRANŢI
PRODUS DE DETARTRARE PE BAZĂ DE ACID FOSFORIC
CALEX INOX

10
litri
Ref. 4108

Produs de detartrare şi dezoxidare cu acţiune
mediu rapidă pe bază de acid fosforic, inhibitori
de coroziune şi tensioactivi.
Prin compoziţia sa CALEX INOX dizolvă rapid
calcarul şi oxizii producând o fosfatare asupra
suprafeţelor interioare din instalaţii.
Respectă metalele cum ar ﬁ : ﬁerul, inoxul,
fonta, cuprul, în afară de aluminiu şi zinc
pe perioada de detartrare.
Dacă golirea reţelei este totală o clătire este
suﬁcientă.

Aplicaţii :
CALEX INOX se utilizează pentru detartrarea
aparatelor din inox.
Se poate utiliza în proporţii de 50 % CALEX INOX
50 % CALEX CFF, pentru eliminarea calcarului
şi dezoxidarea canalizărilor. Diluţia recomandată
este de 40% cu apă pentru obţinerea unei soluţii
eﬁcace.

Recomandări :
A nu se folosii produse pe baza de HCL.

Teste în laborator :
0,5L de CALEX INOX + 0,5L de apă pot
dizolva 100 gr de calcar în 60’.
0,3L de CALEX INOX + 0,7L de apă pot
dizolva 70 gr de calcar în 60’.
Informaţii cu titlu indicativ rezultatul putând varia
în funcţie de natura calcarului care trebuie dizolvat.

Proprietăţi ﬁzico-chimice :
- Lichid pe bază de acid fosforic.
- Culoare neutră.
- PH Acid.
- Miscibil în apă în orice proporţie.

Rezerve :
Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la ﬁşa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :
Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

PRODUS DETARTRANT PE BAZĂ DE ACID SULFAMIC ŞI FOSFORIC
CALEX 2000

10
litri

Produs detartrant cu acţiune mediu rapidă compus din
acid sulfamic şi fosforic.
Respectă metalele : ﬁerul, fonta, cuprul, inoxul, aluminiu
în timp limitat de contact, exclus zincul.
Calex 2000 nu are emenaţii odorante şi agresive.

Teste în laboarator :

Ref. 4085

0,5L de CALEX 2000 + 0,5L de apă pot dizolva
70 gr de calcar în 60’.
0,3L de CALEX 2000 + 0,7L de apă pot dizolva
40 gr de calcar în 60’.
Informaţii cu titlu indicativ rezultatul putând varia
în funcţie de natura calcarului care trebuie dizolvat.

Aplicaţii :
Se utilizează în circulaţie cu o pompă de
detartrare de tip TUBNET.
Se utilizează unde este necesară evitarea
alterării sau degradării materialelor şi
metalelor care pot ﬁ în contact cu produsul.
Diluţia recomandată este de 40 - 50% cu apă
pentru a obţine o soluţie eﬁcace.

Recomandări :
CALEX 2000 este un detartrant care nu are
capacitatea de a dizolva mult calcar rapid,
dar care permite o utilizare de siguranţă.

Proprietăţii ﬁzico-chimice :

Rezerve :

- Lichid pe bază de acid sulfamic şi fosforic.
- Culoare portocalie.
Posedă o indicaţie colorimetrică care îi schimbă
culoarea în albastru la PH6.
- PH Acid.
- Miscibil în apă în orice proporţie.

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la ﬁşa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :
Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare
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