215mm

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΟΞΥ KL828

Immerse the components to be cleaned into the product or use a sponge to
clean the product or create a circula�ng system, let it act for half an hour or
more, depending on the presence of salts and then rinse with plenty of water.
When the product is ac�ve, due to dissolu�on of salts, there is eﬀervescence of
the solu�on. The product is used undiluted or diluted in water in a ra�o of 1:1
up to 1:3 (1 part of product to 3 parts of water). A�er product applica�on,
rinse with sodium bicarbonate (1% solu�on in water) and then with plenty of
water. Not recommended for aluminum and susceptible metals.

Καθαριστικό για άλατα μηχανών
θαλάσσης, συστημάτων ψύξεως
καθώς και για απομάκρυνση στρειδιών
& μυδιών από καρίνες σκαφών,
Descaler for the cleaning of salts from
sea water machines and cooling
systems and for the removal of clams,
mussels from boat hulls.

UN: 3264, Class: 8, PG:II
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Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H317 Μπορεί
να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H335 Μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό στην αναπνοή.
Δηλώσεις προφυλάξεων:
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος
ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια
/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε
αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνε τε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε ναξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
/γιατρό. P390 Σκουπίστε την ουσία που χύθηκε για να προλάβετε υλικές ζημιές. P501
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς /
διεθνείς κανονισμούς.
Hazard statements:
H290 May be corrosive to metals. H302 Harmful if swallowed. H314 Causes severe
skin burns and eye damage.H317 May cause an allergic skin reac�on. H335 May cause
respiratory irrita�on.
Precau�onary statements:
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep
out of reach of children. P280 Wear protec�ve gloves/protec�ve clothing/eye
protec�on/face protec�on. P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take oﬀ
immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cau�ously with water for several minutes. Remove
contact lenses, if present and easy to do. Con�nue rinsing. P310 Immediately call a
POISON CENTER/doctor. P390 Absorb spillage to prevent material damage. P501
Dispose of contents/container in accordance with local/ regional / na�onal /
interna�onal regula�ons.

DESCALER KL828

ΕΛΛ

150mm

Υδροχλωρικό οξύ, βουτ-2-ινο -1,4-διόλη,φορμαλδεΰδη
Hydrogen chloride, but-2-yne-1,4-diol,formaldehyde

Εμβαπτίστε το προς καθαρισμό σύστημα μέσα στο προϊόν ή χρησιμοποιείστε
σφουγγάρι για τον καθαρισμό του προϊόντος ή δημιουργείστε κύκλωμα,
αφήστε μισή ώρα να δράσει ή και περισσότερη ανάλογα με την ποσότητα των
αλάτων και ακολούθως ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Όταν δρα το προϊόν
παρατηρείται αναβρασμός του διαλύματος λόγω διάλυσης των αλάτων. Το
προϊόν χρησιμοποιείται αδιάλυτο ή αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:1 έως
1:3 (ένα μέρος προϊόντος σε 3 μέρη νερό). Μετά την εφαρμογή του προϊόντος
ξεπλένουμε με διάλυμα διτανθρακικής σόδας 1% και ακολούθως με άφθονο
νερό. Το προϊόν δεν ενδείκνυται για ευπαθή μέταλλα και αλουμίνιο.
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