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Technische fiche

Crystal Calc is een ecologische ontkalker voor professioneel gebruik.

Het zorgt voor een grondige en periodieke verwijdering van

kalkaanslag en voor een algemene reiniging van vaatwasmachines,

koffiezetapparaten,… Crystal Calc bevat geen minerale zuren. Crystal

Calc is vrij van chloor- of andere halogeenverbindingen, van minerale

zuren en van detergenten afgeleid van petroleum. Alle gebruikte

detergenten zijn van plantaardige oorsprong. Alle ingrediënten van

niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Doseer 5 % Crystal Calc bij het voorverwarmde water en laat een half

uur circuleren (voor koffiezetapparaten : één cyclus). Laat de machine

leeglopen en spoel ze na met warm water. Start een nieuwe wascyclus

met vaatwasproduct en laat dit mengsel circuleren zodat alle

zuurresten geneutraliseerd worden. Hoewel Crystal Calc een anti-

corrosiemiddel bevat, wordt het beter niet gebruikt voor verchroomde

of vernikkelde delen. Crystal Calc kan onverdund worden gebruikt op

een schuursponsje voor verwijderen van kalkaanslag en vuil van de

rubberdichtingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Ontkalker voor keukentoestellen.

- Voor een grondige en periodieke verwijdering van kalkaanslag 

en voor een algemene reiniging van vaatwasmachines, 

koffiezetapparaten, enz.

- Snelle werking.

- Bevat geen minerale zuren.

- Geen overbodig schuim.
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4003033

vorm Vloeibaar

kleur Licht Geel

geur Geurloos

viscositeit 13,2 cP

oplosbaarheid in water Volledig

pH-waarde 2,01

relatieve dichtheid 1,040 Kg/L

veiligheid ADR UN 3412

Product

code

inhoud 5L

afmetingen 185 x 134 x 285 mm

brutogewicht 5,338 kg

nettogewicht 5,195 kg

EAN-code

Doos

eenheden per doos 4

afmetingen 378 x 268 x 290 mm

brutogewicht 21,352 kg

EAN-code 5407003311754

Pallet

eenheden per pallet 128

aantal lagen per pallet 4

aantal eenheden per laag 32

afmetingen 1200 x 800 x 1310 mm

brutogewicht 683,264 kg
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TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIEKE GEGEVENS

4003033

5407003310368
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