TM

ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
POWER DRAIN-CLEANER
VŠEOBECNÉ INFORMACE
POWER DRAIN-CLEANER je biodegradovatelný prostředek určený k
čištění potrubí a odtoků. Rychle a efektivně zprůchodňuje kanalizační
potrubí a přitom je nepoškozuje. Díky vysoké specifické hmotnosti
okamžitě proniká stojatou vodou a velmi rychle navrací potrubí jejich
plnou propustnost. Odstraňuje vápenaté usazeniny, urinální usazeniny,
tuk, vlasy, mýdlové usazeniny, celulózové produkty, sanitární odpady a
jiné organické pozůstatky. Díky speciální a unikátní formuli POWER
DRAIN-CLEANER zajišťuje odtok a prodlužuje dobu mezi jednotlivým
čištěním. POWER DRAIN-CLEANER neničí plasty, gumu, ocel, kov,
olovo ani povrchy zhotovené z PCV.
Doporučuje se používat v případě ucpaných kanalizačních a odtokových
potrubí.

DRAIN
CLEANER

TECHNICKÁ DATA

RYCHLÝ A EFEKTIVNÍ
ZPRŮCHODŇOVAČ
NEJNOVĚJŠÍ GENERACE

Vzhled: kapalina
Barva: průhledné až nažloutlé
Hustota: 1,80 g / cm³
Doba působení: 3-5 min.
Biologicky rozložitelný: po 25 min neutralizován
Koncentrace: 95% kyseliny sírové
Uzavření: Dětská pojistka na uzávěru
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!
Nenaklánějte se nad čištěný odpad a nedotýkejte se odpadního potrubí!
Přípravek POWER DRAIN-CLEANER používejte pouze v dobre větraných
prostorech.
Při práci vždy používejte ochranné pomůcky uvedené v bezpečnostním listu.

Rychle a efektivně rozpouští vmetky v potrubích a odtocích
Má velmi vysokou specifickou hmotnost, proniká skrze stojatou vodu
Potrubím navrací jejich plnou propustnost
Odstraňuje vodní kámen, urinální usazeniny, mýdlové usazeniny, tuk,
vlasy, celulózové produkty a jiné organické pozůstatky

POUŽITÍ
POWER DRAIN-CLEANER lze používat ve sprchách, podlahových
odtocích, vanách, umyvadlech, pisoárech, rentgenových ambulancích.
Během zprůchodňování potrubí odstraňte přebytek vody a vlijte
prostředek, rozhodně však při tom používejte gumové rukavice.
Prostředek nalévejte zvolna do zablokovaného odtoku, nechejte působit
5 minut a spláchněte. Je-li to nutné, celý proces znovu opakujte.
Dávkování produktu:
Potrubí s malým průměrem: dávka 250-500 ml/doba reakce 2-3 min.
/po 1-2 min. spláchnout vodou.
Potrubí s průměrem: 3”-4”: dávka 500-750 ml/doba reakce 3-5 min. /po
3 min. spláchnout vodou.

ZAŘAZENÍ
UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou
udávány s maximální pečlivostí. Přesto je
vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom
vyzkoušeli vhodnost použití každého
jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma
neručí za úplnost a přesnost těchto informací
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití
výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se
týká pouze standardních prodejních
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani
za škody v důsledku nesprávného použití
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Objednací číslo
DRC

Název

Balení

Zařazení

POWER DRAIN-CLEANER

1000 ml
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