
 

 

ACID POWER 
Szuperaktív savas vízk őoldó  

• Magas hatékonyságú 
• Gyorsan és hatékonyan távolítja el a vízkövet és a beton lerakó-

dásokat  
• Nagyon makacs lerakódásokra 

 
Pufferelt szuper aktív savas tisztítószer vízkő-, cement-, gipsz kiválás - lerakódá-
sok, só kivirágzás és rozsda saválló felületekről történő eltávolítására. Kiváló to-
vábbá beton keverők tisztítására. Ideális még az építési területek végső takarítá-
sára, a mész- és vakolat maradványok eltávolítására.    

 

 
 

 
 VESZÉLY 

Jellemzők 
Összetétel: sósav bázisú 
Felület: mindenféle saválló felület 
Szennyeződés: vízkő és beton 
Alkalmazási mód 
Hígítsuk a terméket az ajánlott koncentrációra. Terítsük az oldatot a felületre; 
hagyjuk működni, és dörzsöljük el koptató pedekkel. Alaposan öblítsük le, és 
semlegesítsük lúgos anyaggal, ha szükséges. Használható kézi vagy gépi mód-
szerrel, egy kefés vagy alacsony nyomású injektoros berendezésekben.  
 

  
Hígítás 
5% (0,5l / 10l víz) közepesen erős, makacs szennyeződéskor 
20% (2l / 10l víz) nagyon erős, makacs szennyeződéskor 

Fizikai adatok 
Megjelenés: Átlátszó folyadék 
Illat: mandula, picit savas jellegű 
pH: < 2 
Aktív hatóanyag tartalom: 16+/-1% 
Relatív sűrűség: 1,076 g/ml 
Összetétel 

Nem ionos felületaktív anyagok < 5% . 

Adagolás 

    
vízhálózatra szerelhető 

adagolóberendezés 

 

Figyelmeztetések 

H290 Fémekre korrozív lehet 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
Óvintézkedések 
P280 Viseljen szemvédőt.  
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ru-
hadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha van és könnyen megoldha-
tó. Az öblítés folytatása.  
P310 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz 
P390 Kiömlés esetén itassuk fel az anyagi károk megelőzésére  
 



 

 

ACID POWER 
Szuperaktív savas vízk őoldó  

Megjegyzés 

Ne használjuk mészkőfelületeken (márvány, kerámia, mészkő, travertin, porcelán) 
és más savra érzékeny anyagokra (alumínium, króm bevonat, zománcozott felüle-
tek, stb.) Tanácsos minden esetben előzetes tesztet végezni annak ellenőrzésére, 
hogy az anyagok és felületek mennyire állnak ellen az esetleges korróziónak. 
Csak professzionális célra javasolt. Hatékonyan távolítja el a csempe felületről a 
termálvíz okozta barnás lerakódásokat. Betonkeverő tartályok (járművek) tisztítá-
sára javasolt hígítás 20%. A termék használható saválló padlófelületek (gres) 
építkezés utáni savas alaptisztítására 5-10%-os hígításban. 

Fontos: a terméket zárt helyiségben csak állandó szellőztetés mellett szabad 
használni. 

 

Kiszerelés 
5 kg X 4 db 

Engedélyek, regisztráció 
Regisztráció: OKBI/B-19030064 

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 
 


