SURE® Descaler

Högkoncentrerat avkalkningsmedel för periodisk
användning
Produktbeskrivning
SURE Descaler är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% biologiskt
nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov.
SURE Descaler är ett koncentrerat surt rengöringsmedel för borttagning av kalk från
köksutrustning och redskap.
Produktegenskaper
• Lämplig för periodisk rengöring och avkalkning av köksutrustning och redskap
inklusive, värmebad, kokgrytor, kaffebryggare, kannor mm
• Utan färg och parfym
• Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
• 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
• Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd
produkt
Produktfördelar
• Speciellt utvecklad för regelbunden avkalkning
• Utmärkt vidhäftning på vertikala ytor
• Mycket effektiv på beläggningar och kalkavlagringar
• Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror
Bruksanvisning
Dosering:
Sprayrengöring:
1. Fyll avsedd 750ml sprayflaska med vatten och dosera 50-200ml SURE Descaler till
flaskan
2. Spraya lösningen på ytan som ska rengöras, skrubba vid behov
3. Skölj med rent vatten
4. Låt torka
Blötläggning:
1. Dosera 30-50ml SURE Descaler per liter ljummet vatten i en hink eller behållare
(koncentration 3-5%)
2. Blötlägg delarna som ska rengöras under minst 5 minuter
3. Skura om nödvändigt med borste vid svåra beläggningar
4. Skölj med rent vatten
5. Låt torka
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Teknisk information
Utseende
pH koncentrat
Densitet (20°C)
Viskositet (20°C)

färglös till svagt gul vätska
<2,2
1.07
<50 mPa.s

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad.
Endast för professionell användning.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Att beakta
Under rekommenderade villkor kan SURE Descaler användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök, men koppar,
mässing och aluminium ska behandlas varsamt (korta kontakttider).
Miljöinformation
SURE Descaler är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B test.
Förpackningsstorlekar
SURE Descaler finns både som 1L flaska samt 5L dunk, med förpackningar lämpade för plaståtervinning.
5L förpackningen kan med fördel användas för att återfylla 1L flaskor.
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