
Jonmatic Anticalc
ΣυìπυκνωìÝνο αφαλατικü για περιοδικÞ χρÞση

ΠεριγραφÞ
Το Jonmatic Anticalc είναι ένα συµπυκνωµένο όξινο καθαριστικό για την
αποµάκρυνση αποθέσεων ασβεστίου από τον εξοπλισµό της κουζίνας, τα
σκεύη και την αφαίρεση αλάτων από πλυντήρια πιάτων.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
Το Jonmatic Anticalc είναι ένα όξινο καθαριστικό για την αποµάκρυνση
αποθέσεων ασβεστίου από τον εξοπλισµό της κουζίνας και τα σκεύη
συµπεριλαµβανοµένων και των πλυντηρίων πιάτων, των µπεν µαρί, των
βραστήρων, των χυτρών ατµού, των δοχείων τσαγιού και καφέ κ.τ.λ. Ο
συνδυασµός ανόργανου οξέος και µη ιοντικής επιφανειοενεργής ουσίας
εξασφαλίζει αποτελεσµατική αφαίρεση των καθαλατώσεων από κάθε είδους
επιφάνειες.

ΠλεονεκτÞìατα

• Η αποτελεσµατική αποµάκρυνση των αποθέσεων ασβεστίου συµβάλλει
στην προστασία του εξοπλισµού και στη βελτίωση της υγιεινής

• Άριστο κόστος χρήσης, χάρη στη συµπυκνωµένη του σύνθεση
• Γυαλίζει τις θαµπές µεταλλικές επιφάνειες αποµακρύνοντας το στρώµα

οξειδίου



Jonmatic Anticalc

Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΧειìÜρραò 5,

151 25 Μαροýσι,

Τηλ. 210 6385900

www.diversey.gr

P01167GRGR-02  © Copyright 2011 Diversey 2

Οδηγßεò χρÞσηò
Εφαρµογή µε εµβάπτιση:
1. Χρησιµοποιείται σε συγκέντρωση 50-200ml του Jonmatic Anticalc σε 1L

ζεστού νερού (5-20%) ανάλογα µε τις αποθέσεις
2. Γεµίστε το αντικείµενο ή εµβαπτίστε το στο διάλυµα µέχρι να διαλυθούν οι

καθαλατώσεις
3. Τρίψτε αν είναι απαραίτητο για να αποµακρύνετε τις δύσκολες αποθέσεις
4. Ξεπλύνετε καλά µε φρέσκο νερό και αφήστε το να στεγνώσει

Καθαρισµός µε ψεκασµό:
1. Εφαρµόστε διάλυµα 200ml/L ζεστού νερού (20%) στην επιφάνεια ή τον

εξοπλισµό
2. Αφήστε το για τουλάχιστον 30 min και βουρτσίστε
3. Ξεπλύνετε καλά µε καθαρό, ζεστό νερό και αφήστε να στεγνώσει

Πλυντήρια πιάτων:
1. Σβήστε το µηχανισµό δοσοµέτρησης
2. Γεµίστε το πλυντήριο πιάτων µε καθαρό νερό
3. Προσθέστε αρκετή ποσότητα Jonmatic Anticalc στο νερό ώστε να

σχηµατιστεί διάλυµα 5-10% (50-100ml/L)
4. Κυκλοφορήστε το νερό για 10-15 min
5. Στραγγίστε και ελέγξτε
6. Επαναλάβετε αν χρειαστεί
7. Στραγγίστε και ξεπλύνετε καλά
8. Αφήστε το να στεγνώσει αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή
9. Ανοίξτε το µηχανισµό δοσοµέτρησης

ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση ∆ιαυγές κόκκινο υγρό
Τιµή pH αδιάλυτου προϊόντος 1
Σχετική πυκνότητα (20°C) 1.29

Τα νούµερα αυτά αποτελούν ενδεικτικές τιµές και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. Αποφύγετε ακραίες θερµοκρασίες.

Συìβατüτητα προϊüντοò
Κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες χρήσης, το Jonmatic Anticalc είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα υλικά
που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα, αλλά ο χαλκός, ο µπρούτζος ή το αλουµίνιο πρέπει να αντιµετωπίζονται
µε προσοχή (µικροί χρόνοι επαφής).

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα συµµορφώνονται µε τα κριτήρια
βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) Ν0 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδοµένα που
υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα
παρέχονται σε αυτές κατόπιν άµεσου αιτήµατός τους ή κατόπιν αιτήµατος στον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 14649/0/2010
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