Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Viakal Professional čistič
a odstraňovač vodního kamene
750 ml
Profesionální čisticí prostředek ve spreji připravený
k okamžitému použití na odstranění vodního kamene.

Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte Viakal Professional.

Bezpečný
• Pro profesionální použití

Jednoduchý
• Odstraňuje vodní kámen a zabraňuje
jeho opětovnému usazení na povrchu
• Je připraven k okamžitému použití

Účinný
• Vysoce účinný i při všech stupních
tvrdosti vody
• Účinně odstraňuje dlouhodobě
usazený vodní kámen
• Povrchy zůstávají lesklé a zářivé
po dlouhou dobu

Vaši hosté budou spokojení
Je dokázáno, že čistota má přímý vliv na
hodnocení a reference, které následně zvyšují zisky z Vašeho podnikání.
100

Minimalizujte své provozní
náklady

Viakal zabraňuje tvorbě vodního kamene,
což z dlouhodobého hlediska snižuje
čas, který strávíte hloubkovým čištěním
zanesených ploch. Snižují se tím náklady
za vodu a ostatní chemické prostředky.

Starejte se o své zaměstnance
Viakal obsahuje vysoce účinnou formuli,
která pomáhá předcházet tvorbě vodního
kamene a tím snižuje frekvenci opětovného
hloubkového čištění, čímž šetříte čas i úsilí
zaměstnanců při opětovném čištění.

™

Každá zkušenost se počítá.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Technické informace
Okénko výzkumu a vývoje

Viakal Professional odstraňovač vodního kamene obsahuje
unikátní technologii, která účinně odstraňuje vodní kámen a
zanechává povrchy lesklé a zářivé.
• Kyselá ph formule napomáhá předcházet tvorbě vodního kamene
při každém použití.
• Účinný systém polymerů vytváří na povrchu neviditelný ochranný
film, který zajišťuje dlouhotrvající lesk.
! Bezpečnostní opatření

Technický popis
•
•
•
•
•
•

EAN kód:
5413149895980
Popis:
Bezbarvá tekutina
Vůně:
Tekutina s přidanou vůní
PH (neředěný):
2.2
Hustota:
1.02g/ml
Rozpustnost ve vodě: Vysoká

Ujistěte se, že si Vaši zaměstnanci před použitím tohoto produktu přečetli a pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnocení COSHH (hodnocení chemického rizika v EU).
Na etiketě se nachází návod k použití a jak na etiketě, tak i v bezpečnostním listu
se uvádí výstražná upozornění, bezpečnostní vyhlášky, postupy první pomoci a
informace o skladování. Bezpečnostní listy jsou dostupné na naší webové stránce
www.pgregdoc.com anebo mohou být poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora.

Návod k použití a dávkování
•

Výrobek je připravený k okamžitému použití.

•

Všeobecné čištění - přípravek nastříkejte na celý povrch, nechte krátce působit a následně opláchněte vodou.

•

Silné znečištění - přípravek nastříkejte na celý povrch, nechte působit maximálně 5 minut a opláchněte vodou. Pokud
je potřeba čištění opakujte.

Kde ho používat
• Je účinný na odstranění vodního kamene z umyvadel,
toaletních mís / pisoárů, vodovodních kohoutků, sprchových koutů a koupelen.

Kde ho nepoužívat
• Nepoužívejte na staré smaltované a plastové komponenty,
mramor či přírodní kámen, stříbro, zlato, měď a hliník.
• Nepoužívejte na horké, poškozené anebo poškrábané
povrchy a domácí spotřebiče.
• Jestli máte jakékoliv pochybnosti, otestujte produkt na
malém neviditelném místě.

™

Každá zkušenost se počítá.

