
ONTKALKER
GROTE SCHOONMAAK

Omschrijving

• Sterk geconcentreerde ontkalker voor het 
verwijderen van kalk en kalkaanslag

• Geschikt voor gebruik op kranen, baden, 
toiletten, douchewanden, douchekoppen, ...

• Ook geschikt voor het ontkalken van 
spiraalbuizen voor boilers, boiler circuits, 
condensatoren, industriële boilers, ...

• Solarine Ontkalker Grote Schoonmaak 
verwijdert tevens roestvlekken

Voordelen

• Direct resultaat

• Bewezen doeltreffendheid

• Veilig voor alle materialen
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Technische omschrijving
ONTKALKER
GROTE SCHOONMAAK

Efficiëntie voor al uw werkzaamheden
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Gebruiksaanwijzing

Meng in een plastiek recipiënt 1 deel product 
op 1 tot 4 delen koud water, afhankelijk van 
de omvang van de kalkafzetting. Ontkalken 
in open lucht of in een geventileerde ruimte.

• Mechanische procedure: Gebruik een 
recirculatiepomp voor de ontkalking.

• Manuele procedure : Giet de oplossing in de 
verkalkte buis. 40 min tot 1u30 laten inwerken. 
Als het schuim verdwijnt, betekent dit dat het 
product door de kalk werd geneutraliseerd. Juist 
gedoseerd product toevoegen tot verdwijning 
van de kalk. Grondig spoelen met koud water.

Dosering

• Verstopte leidingen: 50%

• Sterk verkalkte leidingen: 33%

• Verkalkte leidingen: 25%

• Licht verkalkte leidingen: 20%

Aanbevelingen

• Lees het etiket voor gebruik

• Nooit met andere producten mengen

• Niet laten drogen op roestvrij staal (inox) en 
lichte metalen (aluminium, zink, tin, koper, ...)

Voorzorgen

• Persoonlijke bescherming: Draag een 
veiligheidsbril en handschoenen

• Bescherming van het oppervlak: Bescherm 
alle aangrenzende oppervlakken

Technische kenmerken

• Parfum : karakteristiek

• Voorkomen : vloeibaar

• Keur : kleurloos tot lichtgeel

• pH  <0,5

•  Ingrediëntenlijst : zie de site www.solarine.eu

Ecologische informatie

• De gebruikte oppervlakte-actieve stoffen 
die in dit product gebruikt worden, zijn 
biologisch afbreekbaar conform met 
Verordening (EG) n° 648/2004.

Verpakkingen

• Flacon 1 Liter   Ref: 3100605   EAN :  5411283767026

• Karton 8 × 1 L   Ref: 3100659   EAN :  05411283315975 

• Bus 10 Liter  Ref: 3100623   EAN :  05411283522304 
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