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CLEAMEN Gastro Professional Odvápňovač 

nerezových ploch a technologií 
 

Objem: 6 kg  Kód výrobku: VCGOT060099 
 
Popis výrobku:  
Prostředek určený k odvápňování nerezových zařízení jako jsou myčky nádobí, pračky, varné konvice, varné 

nádoby a napařovače, nerezové plochy v kuchyních, sprchách a bazénech. Odvápňovač beze zbytku likviduje 

problémové usazeniny a zanechává tyto plochy čisté. Díky obsahu antikorozních látek nenarušuje kovové 

povrchy.  

Návod k použití: 
Na odvápňování myček, praček. Do přístroje nařeďte přípravek podle návodu s vodou (2 litry na průměrnou 

myčku), nechte projít mycím procesem s důkladným oplachem. Malé předměty: Ponořte do roztoku v poměru 

200-300 ml do 1 litru, nechte chvíli působit a mechanicky pomocí kartáče nebo padu odstraňte vzniklé nánosy a 

skvrny. Předměty pak dobře několikrát opláchněte čistou vodou a osušte. Velké plochy: Aplikujte gelový 

odvápňovač pomocí zpěňovače zředěný v poměru 200-300 ml do 1 litru přímo na povrch a nechte působit cca 

30 minut, zachycené nečistoty uvolněte červeným padem a poté dobře opláchněte a osušte. Pravidelným 

používáním odvápňovače budete předcházet usazování příliš velkých vrstev vodního kamene a následně jejich 

obtížnému čištění.  

  

dávkování 
míra znečištění 

běžné střední silné 

ml/1 litr 50 150 300 

pH roztoku 2,3 2,3 2 

  

pH koncentrátu: 1 

Před aplikací vyzkoušejte, zda vámi zvolená koncentrace nemění vzhled kovového povrchu vašeho zařízení, 

případně koncentraci snižte. Nepoužívat na vápencové povrchy (např. teraco, mramor, travertin, pískovec), 

lesklý a umělý kámen, lesklou dlažbu, dřevo, laminát a ostatní materiály neodolné kyselinám. Seznam 

nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 
Skupenství: Tekutina 
Barva: Bezbarvá 
pH: 1 
Zápach: Bez zápachu 
 
Údaje o nebezpečnosti: 

NEBEZPEČÍ. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H302: Zdraví škodlivý při požití. 



Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / 
obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / 
nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.  
 
Pokyny pro skladování: 
> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.   
 
Balení: 5 L – 128 kusů na paletě 
 
 
 
 
 
Výrobce:  
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem   
Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327 
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz 


