
SURE® Descaler

Geconcentreerde ontkalker voor regelmatig gebruik

Omschrijving
SURE Descaler is onderdeel van een uniek assortiment van plantaardige, 100%
biologisch afbreekbare professionele reinigingsmiddelen voor alle dagelijkse
reinigingsbehoeften. SURE Descaler is een geconcentreerde zure reiniger voor de
verwijdering van kalk van keukenapparatuur en –materialen.

Belangrijkste eigenschappen
•   Geschikt voor regelmatige verwijdering van kalk van keukenapparatuur en

-materialen, inclusief bain-maries, (water)kokers, stomers, koffie- en theekannen,
enz.
•   Bevat geen geur- of kleurstoffen
•   Bevat plantaardige ingrediënten, verkregen uit hernieuwbare bronnen
•   100% biologisch afbreekbaar via een natuurlijk ontbindingsproces waarbij geen

hardnekkige residuen worden achtergelaten
•   Geen classificatie voor milieu en veiligheid
•   Veilig voor gebruiker, geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig voor

het verdunde product

Voordelen
•   Geschikt voor regelmatig ontkalken
•   Uitstekende hechting op vertikale oppervlakken
•   Zeer efficiënt op micro-afzettingen en minerale vervuilingen (zoals roestvlekken)
•   Vermindert de impact op het milieu

Gebruiksaanwijzing
Sprayreiniging:
1.  De 750 ml sprayflacon vullen met water en 50-200 ml SURE Descaler toevoegen.
2.  De oplossing vernevelen op de te ontkalken materialen. Schrobben indien nodig.
3.  Naspoelen met proper water.
4.  Aan de lucht laten drogen.

Inweken:
1.  30-50 ml SURE Descaler per 1 L handwarm water toevoegen in een emmer

(concentratie van 3 - 5 %).
2.  De materialen in de reinigingsoplossing laten inweken gedurende minstens 5

minuten.
3.  Schrobben indien nodig.
4.  Naspoelen met proper water.
5.  Aan de lucht laten drogen.



SURE® Descaler

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Kleurloze tot lichtgele vloeistof
pH waarde (onverdund): <2,2
Relatieve dichtheid (20°C): 1.07
Viscositeit (mPa.s; 20°C): <50
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). sds.diversey.com. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is SURE Descaler geschikt voor gebruik op het merendeel van de in keukens voorkomende
materialen. Echter zeer voorzichtig zijn met het gebruik van het product op koper, messing of aluminium (korte inwerktijd).

Milieu-informatie
SURE Descaler is 100% biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B richtlijnen.

Beschikbare verpakkingen
SURE Descaler is beschikbaar in een 1L flacon en een 5L can, beiden geschikt om te recycleren. 5L cans kunnen gebruikt worden om de 1L
flacon te hervullen t.b.v. het dagelijkse gebruiksgemak.
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