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ULOTKA INFORMACYJNA   

CITRO Descaler 
MYCIE I ODKAMIENIANIE                                                            
MASZYN I URZĄDZEŃ 
 

 Rozpuszcza i usuwa osady mineralne, kamień wodny i mleczny, rdzę, ogniska pleśni 
 Pozwala utrzymać urządzenia w higienicznym stanie czystości 
 Do zastosowania w systemach automatycznego mycia 
 Skuteczny w każdej twardości wody 
 

ZASTOSOWANIE 
Produkt w proszku na bazie kwasu cytrynowego do odkamieniania urządzeń. 
Gastronomia i kuchnie zbiorowego żywienia: ekspresy do kawy i herbaty, 
zmywarki przemysłowe, czajniki, automaty do wody mineralnej, grzałki, 
bojlery. 
Przemysł rolno-spożywczy: urządzenia udojowe. 

SPOSÓB UŻYCIA 
1. Przygotować roztwór roboczy: 5 - 10 gram / 1 L ciepłej wody zdatnej 

do picia.  
2. Napełnić myte urządzenie uprzednio przygotowanym roztworem. 
3. Podgrzać wodę w zbiorniku do około  

a) Gastronomia: 60°C - 120˚C 
b) Przemysł rolno-spożywczy: 45°C - 90°C  

4. Uruchomić urządzenia i stosować w czasie 5 - 20 minut. W 
automatycznych systemach mycia, czas uzależniony od rodzaju 
instalacji, zgodnie z zalecaniem producenta 

5. Po zastosowaniu opróżnić urządzenie i przepłukać wodą zdatną do 
picia przez około 5 minut. 

 
Uwaga: 
W przypadku nie uzyskania zadowalającego efektu oraz w przypadku silnych 
zanieczyszczeń czynność należy powtórzyć lub zwiększyć stężenie robocze 
do: 50 gram / 1 L ciepłej wody zdatnej do picia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Skład: kwas cytrynowy ≥30%. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 
Gęstość przy 20˚C, g/dm³:  1,05 ± 0.5 
pH produktu (1%):   3 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza:  Niska 
Termin ważności:   36 mies. 
Temperatura zamarzania:  < -5°C  

MAGAZYNOWANIE 
Magazynować z dala od niskich temperatur 
oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia,  
w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki 
muszą posiadać oryginalne zamknięcia i 
etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

BIODEGRADOWALNOŚĆ 
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo 
czynne spełniają kryteria biodegradowalności 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 48/2004 
dotyczącym detergentów. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Produkt do zastosowania profesjonalnego w 
przemyśle rolno-spożywczym. 
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu. 

OPAKOWANIE 
Wiadro: 5 kg kod: 2190005 
 
 


