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Vízkőoldószer koncentrátum

Leírás
Magas koncentrátumú, erőteljes vízkő eltávolító saválló kemény 
felületekre. Gyorsan oldja a kalcium/vízkő lerakódásokat a saválló 
felületekről. A QuattroSelect rendszer automatikusan és mindig 
pontosan hígítja a vegyszert, ami garantálja a teljes költség- és 
biztonság kontrollt. 

Főbb jellemzők
• Foszforsav alapú
•  Korrózió gátló szert tartalmaz
• Gyorsan hat
• Friss parfümillat
• Sokoldalú alkalmazás QuattroSelect adagoló rendszerrel
• Egyedülálló, környezetbarát technológia
• A QuattroSelect egy zárt rendszer, a felhasználó nem érintkezik a 

koncentrált vegyszerekkel

Előnyök
• Erős vízkőtelenítő tulajdonság. Gyorsan eltávolítja még a makacs 

kalcium/vízkő lerakódásokat is
• Nem rongálja a felületet vízkőtelenítés közben
• Rendkívül hatékony padlók, falak és más fürdőszobai felületek 

vízkőtelenítésére
• Kellemes illatot hagy maga után
• A QuattroSelect magas és alacsony áramlást oszt szét, ami 

megfelelővé teszi használatát nedves mop rendszerekben és      
padlófelületeken is

• A könnyű, kis kiszerelésű QuattroSelect tasakok csomagolás 
rendkívül környezetbarát

• Maximális biztonságot nyújt a felhasználónak és a vevőnek
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Technikai adatok

Megjelenés piros színű folyadék pH-érték 0,4 - 0,9

Sűrűség [20°C] 1,43 pH-érték a használatban 1,5 +/- 0,5  2.5 % hígításnál

Ezek az értékek átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak

Használati utasítás
Adagolás:
Csak a Quattro Select adagolón keresztül használható.
Vödrös alkalmazás:  2,5 % (1:40) enyhe szennyeződéseknél / 5% erős szennyeződéseknél Kérjük olvassa el a Quattro Select 
használati útmutatóját a helyes adagoláshoz.
Alkalmazás:
Helyezze a sárga Quattro Select egységválasztó szelepet abba a negyedbe, ami a legjobban hasonlít a termékhez és az 
alkalmazáshoz.

Vödör: Töltse fel a vödröt magas áramlatú ejektorból az adagoló pisztollyal. Vigye fel az oldatot, ha szükséges hagyja hatni és 
távolítsa el a szennyeződést. Vigye fel az oldatot, hagyja röviden hatni és kezdjen el súrolni a felületet. Alaposan öblítse le a felületet 
és törölje szárazra. A makacs lerakódásokat egy alkalmas eszközzel távolítsa el. Mikor vízkőtelenít, nedvesítse be előre a hézagokat. 

Azonnal távolítsa el az oldatot a savra érzékeny felületekről és öblítse le alaposan.  Alaposan öblítse le a króm fürdőszobai 
berendezéseket, hogy megelőzze a rongálódást.  

Fontos!

Ne keverje össze az oldatot klóros termékekkel! Ne használja savra érzékeny felületek (pl. márvány, zománc) tisztítására. Használat 
előtt próbálja ki egy kisebb felületen. Azonnal távolítsa el a savra érzékeny felületekről az oldatot, és öblítse le alaposan. Alaposan 
öblítse le a króm fürdőszobai berendezéseket, hogy megakadályozzuk a károsodást.
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Biztonságos kezelés
A kezelésre és ártalmatlanításra vonatkozó információk megtalálhatóak a termék biztonsági adatlapjában. Kizárólag professzionális 
felhasználóknak/specialistáknak.

Tárolási információk
Tárolja eredeti csomagolásban extrém hőmérséklettől távol tartva. 

Környezeti információk
A terméket alkotó felületaktív anyagok biológiailag lebomlóak megfelelve ezzel az EC direktíváknak: 73/404/EEC , 73/405/EEC és 
módosításainak.


