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UŽIVATELSKÝ NÁVOD / UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD / USER MANUAL

MODEL:

CLEANER

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

chemie - prostředek na odstranění vodního kamene
chémia - prostriedok na odstránenie vodného kameňa
chemistry - agent for removing scale

ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic



Prostředek na odstranění vodního kamene z výplní sprchových 
koutů, povrchů van, vaniček a umyvadel.
Kyselý vodný roztok s přídavkem tenzidů. Nanáší se pomocí roz-
prašovače v tekutém stavu. Odstraňuje vodní kámen z čištěného 
povrchu a zabraňuje jeho následnému usazování.

Obsahuje:
 <5% fosforitanů
 15 - 30% povrchově aktivních látek
 2-bromo-2-nitropropane-1 ,3-diol

Návod k použití, dávkování a čas potřebný na biocidní účinek:
Naneste přípravek pomocí rozprašovače na čištěný povrch. Po-
čkejte několik minut. Poté opláchněte vodou a přetřete pomocí 
vlhké hanry. Slabší usazeniny budou odstraněny po prvním umytí, 
na odstranění silnějšího znečištění je třeba proces opakovat. Po 
odstranění usazenin opláchněte povrch čistou vodou a vytřete do 
sucha.
Nenechávejte prostředek dlouhodobě působit na chromované 
povrchy. Vzhledem k možnosti poškození chromovaných povr-
chů důkladně tyto opláchněte teplou vodou okamžitě po kontaktu 
s prostředkem.
Vydatnost: 0,5 l prostředku lze použít na vyčištění 30m2 povrchu.

Upozornění:

          
 Dráždivý

Dráždí oči a kůži
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a s očima. 
Noste vhodné rukavice. V případě požití okamžitě vyhledejte lé-
kařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.



Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace k výrobku.

První pomoc:
Při vdechnutí výparů odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při 
vniknutí do očí opláchnout důkladně proudem vlažné vody při 
otevřených víčkách. Pokožku omýt důkladně vodou, znečištěný 
oděv co najkôr svléknout. Při požití nevyvolávejte zvracení, ihned 
vyhledat lékařskou pomoc ..

Pokyny pro zneškodnění:
Případné zbytky přípravku je nutné zneškodnit jako nebezpečný 
odpad. Obaly po důkladném vypláchnutí odevzdejte do separo-
vaného sběru. Zákaz opakovaného použití obalu.

Skladování: 
Přípravek skladujte v uzavřeném balení v suchém prostředí při 
teplotě +5 až +25 ° C

Nouzové telefonní číslo:
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, 
Praha 2, Tel.: 224  919 293, 224 915 402, E-mail: tis@vfn.cz
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