
 

 

  

 
 

 
 

G 461 BUZ-CONTRACALC 
Decapant sanitar pe bază de acid fosforic 
 
 
 

 
 
 

Detergent sanitar, pe bază de acid fosforic, folosit la 
curățenia de bază din zonele sanitare, băi și industrie alimentară. 

 
 
 
 
 
 

DATE TEHNICE 

DOMENII DE APLICARE 
 

- material și suprafețe rezisente la acid 
- în special, suprafețe din porțelan sanitar, crom și oțel inoxidabil 
- se poate utiliza și pentru curățarea piscinelor 
 

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI 
 

- curățare puternică și imediată a calcarului 
- îndepărtează oxidul de calciu, rugina, petele cauzate de 
umezeală și depunerile de săpun 
- potrivit pentru a se folosi cu pistol cu spumă, pistol cu înaltă 
presiune sau monodisc 
- indicat pentru industria alimentară 
- nu are miros 
 

APLICARE ȘI DOZAJ 
 

Manual:  
100 ml – 1L/ 10L apă 

Monodisc: 
200 ml – 1L / 10L 
apă 

Pistolul cu spumă/ Pistol cu presiune înaltă: 
1:5 – 1:10 cu apă 
 

INFORMAȚII IMPORTANTE 
 

Utilizați doar apă rece. 
A nu se utilize pe piatră naturală de origine calcaroasă, precum 
marmură, travertin, gresie. 
A nu se utilize pe aluminiu, suprafețe lăcuite sau sticlă acrilică. 
A nu se folosi pe materiale cu email deteriorate sau suprafețe 
cromate. 
Clătiți cu apă suprafețele pe care s-a aplicat produsul și care 
intră în contact direct cu alimente. 
 



 

 

Citiți instrucțiunile producătorului referitoare la curățenie și 
îngrijire, înainte de a utilize produsul pe suprafețele plastice. 
A nu se amesteca cu agenți de curățare care conțin clor. 

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ 
 

Xi Iritant 
R38 Irită pielea. 
R 41 Risc de afectare puternică a ochilor. 
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S26 În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă din 
abundență și cereți sfatul medicului. 
S28 În cazul contactului cu pielea, spălați imediat cu apă și săpun 
din abundență. 
S39 A se purta mască pentru protejarea ochilor/feței. 
S 45 În caz de înghițire, cereți imediat sfatul medicului. 
 

pH < 1 
 

AMBALARE 1L, 10L 

 


