
 
DESCALER PLUS ECOLABEL 

 
Természetes vízk őtelenít ő hatású tisztítószer 

 
• Hatékonysága tesztelt az ISO 17025 szabvány szerint  
• Biológiailag teljesen lebomló növényi eredetű anyagokból készült  
• Ideális mosogatógép vízkőmentesítéséhez 
 
A természetes eredetű szerves savakat (citromsavat és tejsavat) tartalmazó tisztí-
tószer. Ajánlott a mészköves maradványok eltávolításához polírozott felületekről, 
csapok, kőedények, kerámiák és mosogatógépek vízkőmentesítésre. Tartalmaz 
természetes eredetű nyersanyagokat (például felületaktív anyagokat, savakat), 
amelyek a glükóz, a kukorica és a burgonya feldolgozásából származnak. Foszfát 
és nikkelmentes (kevesebb, mint 0,01 ppm mértékben). Színtelen és illatmentes. 

 
Alkalmazási mód  
Kézi használat és/vagy súrológép. A napi tisztításhoz hígítsa 3% -kal. A 
DESCALER PLUS tisztítószerrel hígítás nélkül rendkívül erős mészkő elleni hatás, 
mélytisztítás és mosógép vízkőmentesítés érhető el. Hígítsa fel a terméket, öntse 
szét a felületen, majd öblítse le. Makacsabb szennyeződés esetén alkalmazza 
magasabb koncentrációban. 

 
Adagolás  
3% (300 ml 10 literhez). A javasolt hígítás lehetővé teszi a környezeti hatások mi-
nimalizálását és csökkentését. Állandó szennyeződés esetén próbálkozzon na-
gyobb hígítási arányokkal. 
 
 
 
Fizikai adatok 
Megjelenés: 
Szín: 
Illat:  
pH: 
Relatív sűrűség:  
Aktív hatóanyag: 

 
átlátszó folyadék  
színtelen 
technikai  
<1,0 
1,095 g/ml 
22% +/- 1% 

 
 

 
Összetétel 
 
Figyelmeztetések  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védje a szemét. 
P301+P330+P331 LENYE-LÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett 
ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni 
vízzel/zuhanyozás. P304+P340 BELÉ-LEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss 
levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen 
tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó 
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. L-(+)-LACTIC ACID-t, ALKYL POLYGLUCOSIDE-t 
tartalmaz. 



 

DESCALER PLUS ECOLABEL 
 

Természetes vízk őtelenít ő hatású tisztítószer 
 
Tárolás 
 
Napfénytől védett helyen tárolandó. Hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Tartsa 
távol ételtől, italtól és állateledeltől. A helyiségekre vonatkozó utasítások:  
A jól lezárt tárolóedényeket hűvös és szellős helyen, hőforrástól távol kell tárolni. 
 
 
Megjegyzés 
 
Csak professzionális használatra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. A 
veszélyes anyag a Reg.1272 / 2008 / EC (CLP) szerint osztályozott.  

 
Engedély, regisztráció:  

VESZÉLY 

Kiszerelés  
 

 

Regisztráció:  
1000 ml   

Forgalmazó :   
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105.  
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 


