
 

 
  

Powerfix  

Силно активен киселинен препарат 
премахващ котлен камък 
 
Свойства 
Силно активен препарат премахващ котлен камък. Съдържа фосфорна киселина. Премахва 
отлагания от котлен камък и ръжда от киселино устойчиви стени, подове и др. повърхности. 
Използването на продукта върху киселино устойчиви повърхности ще увреди материала  
необратимо. Разпенването на разтвора индикира процеса по разтваряне на котления камък. 
Почиства напълно, щади материала и оставя приятен свеж аромат. 
 

Състав (съгласно 648/2004/EC) 
Нейоногенни ПАВ < 5%, неорганични и органични киселини, корозионни инхибитори,  
багрила, аромати (methylpropanal, citronellol, amyl cinnamal). 
pH стойност (концентрат): прибл 0.5     pH стойност (готов за употреба разтвор): прибл. 1 
 

Приложение 
Подходящ за употреба върху киселино устойчиви и водо устойчиви повърхности и  
предмети в басейни, санитарни помещения и други мокри помещения, като керамични  
стени и подове, тоалетни чинии. Подходящ също така и за премахване на котлен камък  
от керамични изделия,клинкер и кварц. Киселинно чувствителни повърхности, особено  
метални повърхности като неръждавейка или алуминий, не трябва да бъдат в контакт  
с разтвора и неговите изпарения. 
  
Чувствителни към киселини повърхности като увредени батерии, месинг, алуминии,  
полиамид, както и естествен и изкуствен камък, които не е устойчив на киселини,  
могат да бъдат увредени от киселинни продукти.  
 

Начин на употреба 
Моля тествайте на незабележимо място преди първа употреба за да се уверите  
дали материала е киселинно устойчив. Не позволявайте на раб. разтвор да  
изсъхне. Помещението трябва да бъде добре вентилирано и по време на  
употреба на продукта както и след това. 
 
Стрипване /Премахване на котлен камък: 
Разредете 1-2,5 лит в 8 лит студена вода, в зависимост от степента на  
замърсяване. За упорити замърсявания използвайте Powerfix неразреден.  
 
Моля, намокрете повърхността първо с вода. После разпределете разтвора  
по пода, използвайте дискова машина и четка, оставете да подейства и  
изплакнете обилно с вода. 
 
Почистване чрез пяна: 
Сипете неразреден продукт в пенообразуващия пистолет. Изберете разрядка  
1:4 до 1:10, в зависимост от замърсяването. Нанесете пяната. След 10 мин  
изплакнете обилно с вода. 
 
Kiehl не носи отговорности за щети причинени в резултат на неправилна  
употреба или приложение на продукта.  

Разходна норма на квадратен метър 
Стрипване / Премахване на котлен камък: 70 мл 
Почистване с пяна:   50 мл 

 
GHS 05, Опасен (в концентрирана форма); 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. P280 Използвайте 
предпазни ръкавици/защита на очите. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:  
Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните  
лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. 
Съдържа : Phosphoric Acid / Hydrochlorid Acid / Tridecet 5-12 (INCI). 
Не е продукт за домашна употреба съгласно 1999/44/EC Чл. 1!      
 
 
 
Опаковка 
10 литра туба Art. No. j 40 05 10 
 

Санитарно  
почистване 
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