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Technický list
METANOVA NICRO KALK-OFF

METANOVA NICRO KALK-OFF - Vodou riediteľný silný odstraňovač vodného kameňa, odvápňovací
prostriedok, čistič, dezinfekcia. Zmes anorganických kyselín vo vodnom roztoku, so špeciálnymi inhibítory
korózie a ďalšie dezinfekčné prísady. Vďaka špeciálnemu chemickému zloženiu, zaručuje veľmi vysoký,
rýchly čistiaci a dezinfekčný účinok.
Vlastnosti:
METANOVA NICRO KALK-OFF
* Veľmi účinné odstraňovanie vodného kameňa zo všetkých vodných systémov
* Odstráni aj stopy korózie z plastov a kameňa
* Sýtosť je indikovaná zmenou farby - zmenou svojej farby z pôvodnej červenej na žltú indikuje plné
nasýtenia prostriedku, tzn., že už nie je schopný ďalej rozpúšťať vápenaté usadeniny
* Nenapadá kovové materiály a nespôsobuje ich koróziu
* Nie je jedovatý ani karcinogénny
* Čistí a dezinfikuje
* Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovú
* Neobmedzene rozpustný vo vode
* nehorľavý
* Nie je jedovatý ani karcinogénny
Možnosti použitia:
METANOVA NICRO KALK-OFF
* Pre všetky typy vodných systémov - kotly, parné generátory, vykurovacie a chladiace systémy,
klimatizácia, armatúry
* Odstránenie hrdze a minerálov z kameňa, betónu, plastových dosiek
* Odstránenie machu a nečistôt zo striech, eternitových dosiek, odkvapov, žľabov, kamenných stien a
muriva
* Na čistenie auto domiešavačov betónu
Aplikácia
Aplikuje sa nástrekom, štetcom, textíliou alebo hrubou špongiou a nechá sa vsiaknuť. Neutralizujte
opláchnutím veľkým množstvom vody. Konečný oplach by mal byť vodou s hodnotou pH 6,5.
alebo ponorom či ako prísada do vody vykurovacích a chladiacich obežných systémoch s čerpadlom
odolným kyselinám. Nenapadá kovové materiály, ale pri použití na farebné kovy, šedú liatinu,
pozinkované a pochrómované diely nechať pôsobiť pri čistení ponorom maximálne 24 hodín.

Zmenou farby z červenej na žltú je indikované nasýtenia kvapaliny.
Pri pôsobení na vodný kameň vzniká slabý zápach.

Odporúčané pomery riedenia
1: 2 až 1: 5 pre odstránenie silného zavápneniu
1: 5 až 1:30 pre všetky vodné systémy, chladiace okruhy, kotly, klimatizácia, ventily a pod.
1:10 až 1:50 na likvidáciu machu z eternitových dosiek, žľabov, odkvapov, kamenných stien a muriva

METANOVA NICRO KALK-OFF
Fyzikálno – chemické vlastností
Technické dáta:
Stav:
Farba:
Zápach:
Bod varu:
BOD tuhnutia:
Bod vzplanutia:
Hodnota pH:
Hustota:
Rozpustnosť (pri ° C) vo vode:

Hodnota
Skúšobná metóda
kvapalina
pri 20 ° C
červená
neutrálna
135 ° C
75% roztoku kyseliny fosforečná
-20 ° C 75% roztoku kyseliny fosforečnej
žiadny
0-1
pri 20 ° C
1,36g / cm3 pri 20 ° C
bez obmedzenia

Balenie:
Kvapalina:

E-40-0087-20

10 Kg kanister

