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Praktisk information

Fara! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.  VID KONTAKT MED ÖGONEN: 
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta 
kläder. Skölj huden med vatten / duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft 
och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Ta med eti-
kett/ förpackning vid behov av läkarvård.
Innehåller fosforsyra.

Användning
Specialprodukt för borttagning av 
svåra kalk, rost eller andra belägg-
ningar på rostfritt, stål, kakel, klinker 
och sanitetsgods. Passar bra att 
användas till avrostningsbad. 
Endast för professionell användning

Skyddsutrustning 
Använd skyddshandskar och skydds-
glasögon. Vid risk för aerosolbildning 
använd även andningsskydd.

Doseringsanvisningar
Från 10% till koncentrat beroende på 
behov

Egenskaper
Produkten är trögflytande för bra 
vidhäftning och är till viss del själv-
verkande, löser effektivt kalk, rost, 
ärg, cement eller andra beläggningar. 
OBS! Använd inte på mosaik eller 
marmor och tänk på att skölja rikligt 
efter användning och använd rätt 
skyddsutrustning.
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KALKFIX EXTRA
KALK- & ROSTBORTTAGNING



Ingredienser
Biologiskt lätt nedbrytbara tensider,
komplexbildare och fosforsyra.

pH-Värde
Ca 0,5 i koncentrat ca 1,5 i brukslös-
ning.

Hållbarhet
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år

Återvinning
Förpackningen sorteras som plastför-
packningar.

Teknisk information

Art.nr & storleksinformation

Tullnr: 34025090

UN-kod: 1805

Art.nr Förp. strl. Kartong strl. Antal
1067 1000 ml 

9 x 9 x 26 cm
1 kg

33 x 25 x 32 cm 12 st/kartong
480 st/pall

Art. nr EAN styck EAN kolli EAN pall
1067 7331244106702 17331244106709 27331244010676
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Varningsmärkning transport & EAN-koder  
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KALKFIX EXTRA
KALK- & ROSTBORTTAGNING

UNSPSC: 47131829


