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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

KALCINOL® Kalk-/rustfj.
M/ sur reaktion (korrosionsfjerner til aluminium)

Professionel kalk- og rustfjerner til industri- og 
servicevirksomheder. Velegnet til afsyring, 
afkalkning og som rustfjerner, hvor andre 
midler ikke rækker. 

Tykke kalklag, rust og korrosion på aluminium: 
Ufortyndet (pH < 1) 

Lette kalklag: 5-10 % (pH ca. 1-1,5) 

Daglig rengøring: 2 % (pH ca. 1,7) 

Påføres med børste, klud eller svamp. 
Reaktionstid 1-10 min. Gentagne afvaskninger kan
være nødvendigt. Afskylles grundigt med vand. 

Påføres gennem Nito skumsprøjte. 
Reaktionstid 1-10 min. Snavsede overflader 
bearbejdes manuelt. 
Afskylles med blød vandstråle. 

OBS! Fuger rundt om fliser og mursten mv. vandes
grundigt inden afsyringen. 

OBS! Emner og redskaber, som kommer i kontakt 
med levnedsmidler, kød og kødvarer skal afskylles
med rent vand.

Må ikke blandes med hypochlorit 
(f.eks. blegeessens eller klorin)  
Kan angribe terrazzo, marmor og emalje.

- Kraftig afkalker med 35% syre 
- Virker også som korrosionsfjerner på 
aluminium
- Professionelt produkt til brug i industri og 
skadeservice
- Super effektiv til hurtig rengøring på større
overflader med Nito skumsprøjte
- Rengør og afkalker i en proces

25 ltr. plastdunk (12 stk. pr. colli, 12/palle) 
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli, 108/palle) 
1 ltr. plastflaske (6 stk. pr. colli, 378/palle)
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