
TECHNICKÝ LIST

DESCALER PLUS ZERO
POPIS:
Biologicky rozložitelný přípravek s organickými kyselinami přírodního půvo-
du (kyselina citrónová a kyselina mléčná). Určený pro odstraňování vápena-
tých zbytků z leštěných povrchů, vodovodních baterií, kameniny, keramiky, 
praček 

ŘEDĚNÍ:
Při denním úklidu ředění 3 %. Pro hloubkové 
čištění a odvápnění pračky, použijte přípravek bez ředění. 
SKLADOVÁNÍ: 
V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplo-
tách 5°C až 25°C. 

OBSAHUJE: L-(+) – Kyselina mléčná, D-glukopyranóza, oligomerní, decyl oktyl glykosidy. 
SLOŽENÍ DETERGENTU: méně  než 5% neiontové povrchově aktivní látky. 
SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné 
zacházení:  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI 
STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI VDECHNUTÍ: Pře-
neste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchá-
ní. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘE-
DISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci 
odpadů nebo na místo určené obcí.
Obsahuje suroviny rostlinného původu (například povrchově aktivní látky) pocházející 
ze zpracování kukuřice, brambor, cukrové řepy a kokosového oleje. Bez fosfátua niklu 
(méně než 0,01 ppm). Dermatologicky testovaný produkt (netestováno na zvířatech). 
POZNÁMKY: Společnost Anglo česká s. r. o. neodpovídá za škody 
způsobené nesprávným použitím produktu.
Balení: 1 l

OBALY VÝROBKŮ: 
(lahve a kanystry) jsou vyrobeny z recyklovaného plastu (Second life plastic), využívaná barviva a 
parfemace neobsahují alergeny, výrobky jsou testovány dle referenčních výrobků v nezávislé labo-
ratoři.

POUŽITÍ:
Ruční použití nebo strojní čištění. Zřeďte výrobek, rozetřete roztok 
po povrchu, nechte působit a následně opláchněte případné zbytky 
přípravku. V případě většího znečištění použijte silnější roztok.Nepoužívejte 
na vápenaté povrchy (mramor atd.)

Aktivní látky[%]: 21 ± 1
pH: >2,0
Hustota: 1,064 g/cm3
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