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Dags att beställa?

>30% vatten, 15-<25% 
fosforsyra, <5% saltsyra, <5% 
nonjoniska tensider och <5% 
korrosionsinhibitorer.

Innehåller: SALTSYRA,
FOSFORSYRA

InnehållFörpackning

Återvinning: Tom förpackning sorteras som plastförpackning. Innehållet och 
behållaren lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning.

Volym Antal/kart

1 L 12 st

Antal/pall

480 st

Artikelnr.

0233001

EAN

7340009012875

Kan användas i koncentrat eller spädas enligt dosering. För 
maximal effekt, rengör ytan med Badrent innan använd-
ning för att ta bort det översta lagret av fett och avlag-
ringar. Bör testas på en icke synlig plats innan bruk för att  
säkerställa materialets syrabeständighet. Se alltid till att 
torka av ytan ordentligt efter användning.

Enklare användning: Späd ut 1 dl per 10 l vatten. Applicera 
blandningen och låt verka 10-15 minuter. Bearbeta med 
borste eller dylikt. Skölj rent med vatten.

Toalettrengöring och lättare oxidskikt: Applicera i kon-
centrat och låt verka 10-15 minuter. Bearbeta med borste. 
Skölj av med vatten.

Bruksanvisning

Kalkbort kan användas på syrabeständiga ytor. Exempelvis på 
användningsområden är rengöring av kakel, porslin och dusch-
väggar av glas i sanitetsutrymmen. Tänk på att Kalkbort är en sur 
produkt och ska ej användas på känsliga material som exempelvis 
marmor och andra levande material (icke syrabeständiga ytor). 

Användningsområde

Sunda Kalkbort är ett mycket effektfullt och sur avkalknings- 
medel för borttagning av kalkavlagringar, lättare rost och andra  
oxidbeläggningar. Ger resultat med kort verkningstid och minimal 
bearbetningstid.

Egenskaper

Koncentrat: Högkoncentrat

Form: Vätska

pH: 0,5

Färg:  Klar

Parfym: Nej

• Högkoncentrerat avkalkningsmedel 

• En mycket sur produkt för effektiv 
punktrengöring, tar bort även de tuffaste 
kalkavlagringarna

• Tar effektivt bort kalkavlagringar, lättare 
rost och oxidbeläggningar
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Orsakar allvarliga frätskador på 
hud och ögon. Använd skydds-
handskar och skyddskläder samt 
ögonskydd eller ansiktsskydd.  
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. 

Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även 
håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. 
Skölj huden med vatten eller duscha.  
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt- 
linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
Förvaras oåtkomligt för barn. 
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