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CALCANET 
Detartrant tamponat universal 

 
 
Descrierea și destinația produsului:  
 
Este un compus de agenți tensioactivi, acizi cu inhibarea coroziunii și substanțe sinergice 
într-o bază apoasă.  
Indicat pentru eliminarea depunerilor de calcar, rugină, ciment, calciu de pe pardoseli, 
robinete, ceramică și suprafețe încrustate. 
Folosirea sa nu prezintă probleme de siguranță.  
Nu emite vapori nocivi și are un miros plăcut.  
O altă caracteristică este capacitatea de a elimina eflorescențele care se creează pe 
pardoselile din teracotă înainte de tratarea acesteia. 
CALCANET este un detartrant care se încadrează în programul de curățare conform 
SISTEMULUI HACCP.  
Prin urmare este util în industria alimentară, catering, industria laptelui și produselor lactate 
și în industria vinicolă. 
CALCANET se poate folosi pe toate materialele rezistente la acizi, inclusiv pe aluminiu, atât 
timp cât concentrația sa de utilizare nu depășește niciodată 0,5% (500 g în 10 litri de apă).  
În acest caz este obligatorie clătirea cu multă apă a suprafeței tratate.  
Atenţie: produsul nu poate fi amestecat cu altele (de exemplu: înălbitor). 
Produs indicat pentru curățarea suprafețelor aflate în contact cu alimentele. 
Cu diluție scăzută, poate fi aplicat și pe pardoselile ceruite. 
 
 
Diluție și utilizare: 
 
Produsul poate fi utilizat manual, cu mașini de spălat pardoseli sau în utilajele speciale 
incluse în instalații fixe din industria alimentară. 
Utilizarea manuală: 
Pur, folosind o cârpă moale sau un burete abraziv, în cazul depunerilor greu de îndepărtat. 
Pur pentru toalete sau pisoare: aplicați produsul pe suprafața de tratat, frecați ușor cu 
peria și clătiți. 
Pentru pardoseli, pregătiți o soluție de 10 până la 12% în 10 litri de apă și aplicați-o pe 
suprafață cu un mop adecvat. 
Lăsaţi produsul să acţioneze câteva minute. 
Pentru petele persistente se recomandă folosirea unui burete negru sau maro pentru 
suprafețe dure; verde sau alb pentru suprafețe moi. 
(Atenție, dacă îl folosiți ca înălbitor pentru marmura uzată și care nu mai poate fi 
recuperată cu alte produse, diluați-l între 1 și 2%) 
CLĂTIREA ESTE RECOMANDATĂ LA SFÂRȘITUL TUTUROR OPERAȚIUNILOR. 
Utilizarea cu mașina:  
Pregătiți într-o găleată o soluție de 1 până la 3% de CALCANET în 10 litri de apă. 
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Introduceți soluția pregătită în mașina de spălat pardoseli și aplicați-o pe pardoseala care 
trebuie tratată (dacă există pete persistente se recomandă înmuierea fără aspirare 
asigurând o durată de contact maxim nu mai mare de 5 minute. 
Aspirați și clătiți cu multă apă. 
Aceeași operațiune poate fi efectuată cu monoperia. 
Pentru curățarea prin imersiune sau în mașini speciale de spălat, se recomandă o soluție 
între 1 și 3%. 
 
 
Date tehnice: 
 
stare fizică 
miros 
substanță activă 
pH 
greutate specifică 
inflamabilitate 

Lichid  
proaspăt  
22% 
1 ca atare 
1,12 
nu 

 
 
 

      
 
 
Avertismente: 
 
PERICOL 
    

 
 
 
Fraze de risc 
 
H314 provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor 
H290 poate fi coroziv pentru metale 

 
 
Ambalaj și transport 
 
5 kg. (C5 x 4 Buc.) nu sunt necesare precauții speciale 
1 litru (C x 12 buc.) 

  
 


