Keittiöhygienia

Kiilto Kalk
Saostumienpoistaja

Käyttöalue

Kalkinpoistoon ammattikeittiöiden astianpesukoneista, yhdistelmäuunien höyrynkehittimistä ja
muilta vahvasti happamia puhdistusaineita kestäviltä pinnoilta. Myös muiden saostumien
kuten ruostejälkien poistoon. Soveltuu myös rakennusten loppusiivouksessa saumausainejäämien poistoon. Ei suositella marmorille eikä kalkkikivelle.

Ominaisuudet

Matalavaahtoinen, vahvasti hapan puhdistusaine.

Käyttöohje

Vaikeiden pinttymien poistamiseen käyttölaimennos saniteettiposliini- ja kaakelipinnoille 10-50
ml / 1 l vettä. Saumausainejäämien poistamiseen 100 ml/ 1 l vettä. Anna vaikuttaa enintään 10
min., harjaa ja huuhtele runsaalla vedellä. Neutraloi emäksisellä pesuaineella.
Astianpesukoneen kalkinpoistossa käsittele saostumat levittämällä Kiilto Kalkia niiden päälle ja
anna vaikuttaa n. 5 min., hankaa harjalla. Paksumpiin saostumiin käytä laimentamattomana.
Toista tarvittaessa. Huuhtele erittäin hyvin.
Saostumien poistamiseksi koko tankista kaada 5 l / 100 l tankkia kohti Kiilto Kalkia ja täytä
tankki vedellä. Käytä konetta 5 – 10 min. Tyhjennä altaat ja harjaa tarvittaessa pintoja.
Huuhtele erittäin huolellisesti.
Yhdistelmäuunien höyrynkehittimien kalkinpoisto laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Annostus
100 ml / 1 l vettä. Huuhtele erittäin hyvin.

Huomioitavaa

Ei suositella marmorille eikä kalkkikivelle.
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi syövyttää metalleja. Käytä
suojakäsineitä, silmiensuojainta ja /kasvonsuojainta. Vältä roiskeita. Vältä sumuttamasta
ilmaan. Älä liota eri metalleja samassa liuoksessa. Ei sovellu alumiinille, kuparille eikä
sinkitylle pellille, maalatuille pinnoille eikä kylpyammeisiin.
Happamia aineita ei saa käyttää yhdessä klooripitoisten aineiden kanssa. Käsittele varoen
sementtipohjaisia saumausaineita. Hapan liuos saattaa himmentää kirkkaita teräspintoja
jäädessään pitkiksi ajoiksi huuhtomatta.

Koostumus

Tehoaine
Ionittomia tensidejä
Orgaanisia
kompleksointiaineita
Metaanisulfonihappoa

5 - 15 %

Vaikutus
Alentavat veden pintajännitystä ja
irrottavat likaa sekä auttavat tehoaineiden
kulkeutumista likaan ja saostumiin.
Liuottaa kivettymiä, saostumia ja hapettumia.

15 – 30 %

Liuottaa kivettymiä ja saostumia.

<5%

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste

pH

Tuotteen pH n. 1,0 (vahvasti hapan)
Käyttöliuoksen pH n. 2,0 (vahvasti hapan)

Varastointi

Säilytettävä yli + 5oC lämpötilassa. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Tensidit ovat biologisesti nopeasti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Neutraloidut hapot eivät
aiheuta vaaraa ympäristölle. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai
energiana. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, ruskeaa aaltopahvia.

Pakkauskoko/
tuotekoodi
Lisätietoja

6x1l
3x5l

KiiltoClean
63075
63076

EAN
641796 463075 6
641796 463076 3

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.
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