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ct Rotonex 310
ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE
1. PRODUKT
CT ROTONEX 310 - je vodou ředitelný speciální čistící prostředek sloužící pro spolehlivé
odstranění vápenatých usazenin - vodního kamene
- obsahuje anorganické kyseliny, inhibitory koroze a dezinfekční přísady
- neobsahuje kyselinu sírovou
- díky speciálnímu chemickému složení zaručuje velmi vysoký čistící a
dezinfekční efekt
2. VLASTNOSTI
CT ROTONEX 310 - spolehlivě zajistí odstranění vodního kamene (i v silných vrstvách)
z kovových, skleněných a plastových materiálů nebo kamene
- odstraní i stopy koroze z plastů a kamene
- je takřka bez zápachu ale při působení na vodní kámen vzniká slabý zápach
- změnou své barvy z původní červené na žlutou indikuje plné nasycení
prostředku, tzn., že již není schopen dále rozpouštět vápenaté usazeniny
- nenapadá kovové materiály a nezpůsobuje jejich korozi.
- není jedovatý ani karcinogenní
- čistí a dezinfikuje
3. ROZSAH POUŽITÍ
CT ROTONEX 310 - se používá k odstranění vodního kamene pro dokonalé očištění kovových
ploch, krytů, částí strojů, tlakových nádob, kotlů, armatur, chladících
systémů atd., případně k odstranění stop koroze z kamene nebo plastů
- se aplikuje nástřikem a následným dočištěním drsnou houbou nebo
ponorem či jako přísada do vody v topných a chladících oběžných
systémech s čerpadlem odolným kyselinám
- nenapadá kovové materiály ale při použití na barevné kovy, šedou litinu,
pozinkované a pochromované díly, například ponorem, nechat působit
maximálně 24 hodin
DOPORUČENÉ POMĚRY ŘEDĚNÍ
1:5 až 1:30
- jako náplň do oběžných systémů nebo jako roztok pro čištění ponorem
1:10 až 1:30
- pro ruční čištění, po jakékoliv aplikaci se musí čištěná plocha opláchnou
velkým množstvím vody
4. FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20°C)
:
Barva
:
Zápach
:
Bod varu (°C)
:
Bod vzplanutí (°C)
:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)
:
dolní mez (% obj.)
:
Hustota (při 20°C)
:
Rozpustnost (při °C) ve vodě
:
5. BALENÍ

tel.: 541 226 371
fax: 541 225 099

Kapalina

:

kapalné
červená
neutrální
není určen
žádný
žádná
žádná
1,36g/cm3
bez omezení

kanystr

sídlo: Banskobystrická 52, 621 00 Brno

30 l

e-mail: ctan@ctan.cz
www.ctan.cz

