
Koncentráció 

Felmosáshoz: 

10 liter vízhez adjunk 

1-2 dl-t. 

Szórófejhez: 

1 literhez adjunk 2 dl-t. 

Hígítás nélkül, 

közvetlenül az erősen 

szennyezett felületen 

is használható. 

5 liter koncentrátum= 

25 liter munkaoldat 

Termékleírás – Ipari felhasználás 

Ár: 5L  Nettó    3 499 Ft  1L Nettó      1049 Ft 

  Bruttó   4 444 Ft   Bruttó   1332 Ft 



Alkalmazási terület 

A CLEANECO Vízkőoldó Koncentrátum hatékonyan eltávolítja a 

vizesblokkokban keletkezett vízkövet és szappanlerakodásokat. WC-k, 

zuhanyzók ideális tisztítószere. 

Hatékonyan oldja a vízkövet rozsdamentes csaptelepekről, felületekről, 

kőburkolatokról, lefolyókról, ipari és háztartási körülmények között 

egyaránt. Használhatja WC-k, kádak, vizesblokkok vízkőlefolyásainak 

tisztításához. 

A termékeink gyártásánál felhasznált természetes alapanyagoknak 

köszönhetően a koncentrátum, valamint munkaoldata a környezetben 

100%-ban lebomlik. 

Felhasználási javaslat 

Rendszeres, napi felhasználáshoz készítsünk 20%-os oldatot az 1 literes 

szórófejes palackba. Alkalmanként, eseti vagy nagytakarításnál, makacs 

vízkő, mészkő lerakodásnál a szert hígítás nélkül, közvetlenül vigye fel a 

tisztítandó felületre és hagyja állni legalább 1-2 percig, majd tiszta vízzel 

öblítse le alaposan! A műveletet szükség esetén ismételje meg egészen 

addig, míg a felület vízkő-mentes nem lesz. Felmosáshoz öntsünk 10 liter 

vízhez 1-2 dl koncentrátumot. 

Figyelmeztetések 

Ne használja mészkő, márvány és tűzzománcozott felületet tisztítására, 

mert azt maradandóan károsítja! Ne használja krómozott felület 

tisztítására, mert azt károsíthatja! Használat előtt célszerű egy kevéssé 

látható kis felületen próbatisztítást végezni.  



R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. S 1/2 – Elzárva és gyermekek számára 

hozzáférhetetlen helyen tartandó. S24/25 Kerülje a bőrrel való érintkezést 

és a szembe jutást. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni 

és orvoshoz kell fordulni. S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal 

orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Ne használja 

más vegyszerrel együtt, különösen aktív klór tartalmú termék kerülendő. 

Hűvös helyen állítva tárolandó.  

FOSZFORSAVAT TARTALMAZ! OKBI-VABO/11/3-2K/2011. 

Összetétel 

 Foszforsav 15–20%, nemionos felületaktív anyag<5%, illatanyag. Színező 

anyagot nem tartalmaz! 

Cégünk célja, hogy termékeinket természetes alapanyagok hozzáadásával, 

környezetbarát eljárásokkal, hagyományos üzemi körülmények között, a 

termék előállítástól a palackozáson és a címkézésen át döntően emberi 

erőforrás alkalmazásával hozzuk létre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyártási 

folyamaton túl a termék-előállításunkhoz szükséges alapanyagokat, 

műanyagáru és csomagolóanyagokat, valamint a nyomdai termékeket is 

magyar vállalkozói partnerektől szerezzük be. 

Magyar szakértelem, magyar kéz, magyar termék! 

Gyártja és forgalmazza 

CLEANECO KFT.  

1044 Budapest, Megyeri út. 51. Tel.: 

0630/6902384  

www.cleaneco.hu 




