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DERAST 

Technický list 

    

SYMBOL pH 

T-02 1 

 

Silně okyselený přípravek určený k odstraňování rzi, vápence a vodního kamene z kyselinovzdorných 

povrchů. Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Nepoužívejte na smaltované povrchy nebo koupelnová 
kování. Nedovolte, aby byl povrch zaschnul, pokud je pokryt roztokem. 

 

APLIKACE: 

- odvápnění a od rezivění starých sanitárních zařízení (záchodové mísy, pisoáry, kotle); 

- závěrečné čištění podlah v nových objektech a důkladné čištění všech druhů z kyselinovzdorných 

povrchů; 

- odvápnění průmyslových strojů a zařízení. 

SLOŽENÍ: 

- <22% kyseliny chlorovodíkové; 

- <5% aniontové povrchově aktivní látky. 

VYUŽITÍ: 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy. 
V závislosti na způsobu čištění, zvolte vhodný postup. 

- ruční nebo mechanické čištění: 30-100 ml / 10 l vody; 

- vysušte povrch vysavačem nebo bavlněným hadříkem. 

Upozornění: nepoužívejte na silně mastném kuchyňském povrchu. 

- Strojní čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody. 

- Ruční čištění: 300 - 600 ml / 10 l vody. Povrch umyjte vysokotlakou vodou. 

- Podlahy, stěny: 100 - 200 ml / 10 l vody. 

- Záchodové mísy a pisoáry: 1 l / 10 l vody. 

- Kotle: 1: 3 s vodou, reakční doba 10-15 min. 
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Po čištění povrch umyjte vodou. 

Upozornění: Používejte pouze v extrémních podmínkách. 

Citlivá místa, jako jsou zbytky malty, by měly být před použitím produktu namočeny vodou. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

NEBEZPEČNÝ 

 

- Může způsobit korozi kovů; 

- Způsobuje podráždění kůže; 

- Způsobuje vážné poškození očí; 

- Může způsobit podráždění dýchacích cest; 

- Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě; 

- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 

- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud 
to lze a je to snadné. Pokračujte v oplachování. 

- Pokud dojde k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ konzultaci; 

Uložte pod zámkem. 

SPOTŘEBUJTE DO:  

36 měsíců od data výroby. 

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.  

Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a 
vypláchnutý obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho 
řádné recyklaci. 

Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou. 

 

 


