
 
 
 
 
Prostředek pro odstranění vápenných usazenin a vodního kamene. 
 
POPIS: 
ENTKALKER 104 je vysoce kvalitní odvápňovací 
prostředek pro odstraňování usazenin rozpustných v 
kyselině. Kapalný odvápňovací prostředek pro kávovary, 
stroje na výrobu ledu, myčky nádobí, konvice, zařízení 
na ohřev horké vody atd. Snadno odstraňuje usazeniny 
a inkrustace vodního kamene a zajišťuje správnou funkci 
zařízení. 
Tento produkt je vhodný pouze pro materiály odolné vůči 
kyselinám. Dávejte pozor na hliník, smalt nebo jiné citlivé 
povrchy, jako je mramor, vápenec atd. 
Dbejte pokynů a nařízení od výrobce zařízení. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
Pro odvápnění všech materiálů odolných vůči kyselinám 
v kuchyních, koupelnách, WC, sanitárních zařízení, 
sprchových koutech a mnoho dalších povrchů. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: transparentní kapalina – pH při 10 g/l: 5,4 
hustota: cca 1,1 g/cm3 při 20°C.  
složení: kyselina aminosírová, pomocné látky  
biologická odbouratelnost: z více než 95 % 
  
SPOTŘEBA: 100 – 300 g/m2 podle stupně znečištění 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech 
v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým 
slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá 
omezenou dobu skladování. 
 
 

 NÁVOD K POUŽITÍ: 
Obklady, sklo, sprchy, toalety, povrchy podlah: 
ENTKALKER 104 naneste na znečištěný povrch 
pomocí houby nebo postřikovačem roztok zředěný 1:5 
až 1:10 vodou (při velmi silném znečištění použijte 
neředěný roztok nebo jej zřeďte 1:2 vodou). Nechte 
působit a opláchněte teplou vodou. V případě potřeby 
tento postup opakujte. 
Kávovary / stroje na horkou vodu: 
K odvápnění těchto zařízení se používá roztok zředěný 
1:5 vodou a dle návodu naplněný do zásobníku na vodu 
v zařízení. Krátce zapněte přístroj a nechte roztok 
protékat. Vypněte zařízení. 
Po krátké době expozice (5-15 minut) uveďte zařízení 
zpět do provozu, dokud neproteče veškerý odvápňovací 
prostředek. 
Po uvedení do provozu musí být systém nejméně 
dvakrát propláchnut čistou vodou. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro 
kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
Okolní povrchy choulostivé na působení kyselin (sklo, 
lehké kovy aj.) chraňte před kontaktem s CLEANWAY 
FLIESENREIN vhodným zakrytím nebo zalepením! 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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