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TECHNISCHE FICHE

Ca Clean
KALKOPLOSSENDE EN ROESTVERWIJDERENDE REINIGER

Klaar voor gebruik.

Zowel geschikt voor horizontale als vertikale toepassingen.

Voorzien van handige schuimtrigger.

Economisch in gebruik.

Aangename, frisse geur.

Snelwerkend.

HACCP-conform.

Gebruik

• Vernevelen en laten inwerken naar toepassing
• Indien nodig borstelen of wrijven
• Altijd grondig spoelen met zuiver water
Altijd de bijhorende schuimtrigger gebruiken. Niet gebruiken op kalkhoudende ondergronden en materialen.

Product

Karakteristieken

• Reiniger voor het ontkalken en het verwijderen van roestafzetting 
in alle sanitaire installaties met zuurbestendige betegeling, zoals 
o.a. zwembaden, badruimtes, douchecellen, toiletten, urinoirs,... .

• Veilig in gebruik en ideaal op verchroomde of inox kranen en 
leidingen.

• Reinigen van kunststoffen of inox installaties die vaak met 
alkalische producten gereinigd worden en die veelvuldig met water 
worden nagespoeld.

• HACCP-conform waardoor het product tevens geschikt is voor 
dagdagelijkse reiniging van was- en kooktrommels, installaties in 
de groentenverwerkende nijverheid, ... .

• Dankzij het schuim werkt het produkt langer in op de vervuiling en 
zakt niet weg.

Toepassingen

• Ontkalken van sanitaire installaties, kranen, leidingen, badruimtes, 
douches, toiletten, was- en kooktrommels,… .

• Reinigen van kunststoffen en inox installaties die dagdagelijks met 
alkalische producten gereinigd worden en die veelvuldig worden 
nagespoeld met water.

• Zuiver maken van vuile cementvoegen.
• Ontroesten van kranen, leidingen, … .

Verpakking

Ca Clean - aerosol 1l 496801000

Ca Clean - bus 5l 496805000

Technische Eigenschappen

• Kleur: roze.
• Smeltpunt: 0°C.
• Kookpunt: 100°C- 261 °C.
• pH: 1.2.
• Dampspanning bij 20°C, Pa: 2332.
• Relatieve dichtheid bij 20°C: 1048.
• Fysische toestand: vloeibaar.
• Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar.
• Geur: geparfumeerd.
• Zelfontbranding: 200°C.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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