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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 

FAUCH BRENNWERTKESSELREINIGER 

ŚRODEK DO USUWANIA RDZY POWIERZCHNIOWEJ W KOTŁACH ZE STALI NIERDZEWNEJ 

INFORMACJE OGÓLNE 

FAUCH BRENNWERTKESSELREINIGER jest preparatem gotowym do użycia i powinien być nanoszony cienką 

warstwą na suchą powierzchnię za pomocą pędzla.  Do czyszczenia kotłów ze stali nierdzewnej, zalecany przez 

znanych producentów kotłów! Środek do czyszczenia kotłów - usuwania rdzy i rozjaśniający powierzchnie 

metalowe, zawiera kwas ortofosforowy. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Działanie produktu FAUCH BRENNWERTKESSELREINIGER może być wspomagane papierem ściernym. Uwaga: 

należy przestrzegać wymaganego czasu reakcji. Następnie obrabianą powierzchnię należy przepłukać zimną wodą. 

Płukać do momentu, aż spływająca woda płucząca będzie neutralna. Przed rozpoczęciem należy koniecznie 

przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz stosować wyposażenie ochronne. 

 

CZAS REAKCJI 

Kotły ze stali nierdzewnej i stali kwasoodpornej lub kotły ze stali szlachetnej   20 - 30 minut                                                         
Nikiel i stopy niklu                          5 - 20 minut   
Czas reakcji zależy od jakości materiału a także temperatury otoczenia i materiału. Optymalna temperatura 

czyszczenia : 18 - 22° C. Należy unikać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu (przedwczesne wysuszenie).   

 

WYDAJNOŚĆ  

1 kg produktu FAUCH BRENNWERTKESSELREINIGER wystarcza na ok. 20 m2 powierzchni.   

 

UWAGI OGÓLNE   

FAUCH BRENNWERTKESSELREINIGER nie zawiera kwasu solnego i chlorków.    

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

FAUCH BRENNWERTKESSELREINIGER zawiera kwas fosforowy i powoduje poparzenia chemiczne. Pracować  

i składować w dobrze wentylowanym miejscu (pojemnik szczelnie zamknięty). W przypadku niedostatecznej 

wentylacji nosić aparat oddechowy. Nosić okulary ochronne, rękawice i odzież ochronną. W przypadku kontaktu  

z oczami, przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku złego 

samopoczucia natychmiast skontaktować się z lekarzem (koniecznie przedłożyć kartę charakterystyki produktu, 

ulotkę i/lub etykietę). Chronić przed dziećmi. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego.   

Należy zapoznać się ze wszystkimi danymi arkuszem znajdującymi się w karcie charakterystyki.   

Składniki zgodnie z rozporządzeniem WE nr 648/2004: Fosforany (15-30%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (poniżej 
5%) 

 


