
AVKALKNING SPECIAL 

AVKALKNING SPECIAL

• Ett kraftigfullt surt 
kalkborttagningsmedel som 
effektivt avlägsnar 
kalkavlagringar, lättare rost och 
andra oxidbeläggningar 

• Ett utmärkt avkalkningsmedel 
som gör borttagningen av kalk 
smidig 

• Kan användas på hårda 
syrabeständiga ytor 

• Verkar smutsavstötande och 
hämmar ny uppkomst av kalk 

• Säljs i 1 liters flaska och 5 liters 
dunk

Användningsområden:	

• Sanitetsutrymmen 

• Kakel, porslin med mera. 

Art nr:  Förpackning 

1800001 1 liter 
1800005 5 liter 

Förpackning: 
1 l och 5 l 
Dosering: 
Spädes med vatten 
pH-värde: 
ca 1 
Källsortering: 
Innehållet och behållaren 
lämnas till auktoriserad 
avfallshanteringsanläggning 

Innehållsförteckning: 
> 30 % Vatten  
15-<25% Fosforsyra 
<5% Saltsyra 
<5% Nonjoniska tensider 
<5% Korrosionsinhibitorer 

S1
PRO-SIGHT

Beskrivning 
Detta kraftfulla sura avkalkningsmedel rengör smidigt och avlägsnar 
kalkavlagringar. Passar på hårda ytor som är syrabeständiga och är ett 
utmärkt medel för borttagning av kalk i sanitetsutrymmen, på kakel, 
porslin med mera. Dessutom verkar produkten smutsavstötande och 
hämmar ny uppkomst av kalk. 

Bruksanvisning 
Produkten spädes ut med vatten enligt dosering (se doseringstabell). 
Applicera sedan lösningen med rengöringssvamp/trasa på ytan som ska 
rengöras. Låt beredningen verka tills kalken löst sig, cirka 15 minuter. 
Efterskölj noga med vatten. Vid svåra beläggningar använd koncentrat. 

OBS! Starkt sura rengöringsmedel kan skada föremål som innehåller 
aluminium och lättmetall eftersom dessa lätt korroderar. Produkten ska 
inte heller användas på marmor. Var även noga med att snabbt skölja 
bort eventuellt spill med rikligt med vatten annars finns risk för skador. 

Dosering 

1 dl till 10 liter vatten.  

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

Varning 

Varning! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar 
och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. 
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE 
kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta 
omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med 
vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad 
avfallshanteringsanläggning 
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