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                                                      Zanitol  LF
       Kwaśny, nisko pieniacy środek czyszczący. Usuwa kamień wapienny,  osady z 
mleka, osadyw systemach wodno -  ściekowych. Zawiera inhibitory korozji. 
                                             

Uwaga: Preparat do zastosowań profesjonalnych! 
Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

 
 
Przeznaczenie: kwasny, nisko 
pieniacy preparat czyszczacy z 
inhibitorami korozji, specjalnie 
skomponowany do usuwania 
kamienia wapiennego w systemach 
CIP, w rurociagach, cysternach, 
urzadzeniach ciepłowniczych, 
chłodnicach, zmywarkach itp. 
Stosuje sie go w przemysle 
mleczarskim do usuwania 
odkładajacych sie osadów z mleka 
w dojarkach mechanicznych oraz 
przewodach rurowych 
odprowadzajacych mleko, 
cysternach itp.. Usuwa osady w systemach wodnosciekowych 
normalnych i pró_niowych. Używany również do oczyszczenia z 
kamienia kotłowego w wymienników ciepła i elementów 
grzejnych. 
 
Dozowanie i typowe zastosowania: 
- mycie, odwapnianie, odrdzewianie, 
odkamienianie układów zamknietych .  
w zale_nosci od stopnia i charakteru 
zanieczyszczenia i preparat stosowac w 
rozcienczeniu od 0,5-30% ( od 1:200 – 1:2-3). 
Temperatura roztworu nie powinna byc wyższa 
jak 50°C. Czyszczenie urzadzen ciepłowniczych - 
rozcienczyc z woda w stosunku 1:3-1:20. 
 

                           
 
Uwaga: upewnij się że czyszczone powierzchnie są odporne 
na działanie preparatu. W przypadku wątpliwości zrób test 
odporności powierzchni na działanie preparatu. Nie stosuj 
preparatu w na powierzchniach silnie rozgrzanych. Przed 
użyciem schłodzić powierzchnię. 
 
Dane techniczne:  
pH 1,5 
ciecz bezbarwna, o ostrym  kwaśnym zapachu 
 
Opakowania:   
   14    Nr art: 1033 
   34               1036 
270                1039 
810                1041 
1042 kg        1350 
 

Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji 
  
Data produkcji:  na opakowaniu 
 

  
C – ŻRĄCY 
  
Fettalkoholetoxilat   60-100%  
Kwas solny             1-5  
 
 
Środki ostrożności: 
R34 Działa drażniąco na drogi oddechowe. 
S26 W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością 
wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, ochronne 
ręcznie cięte i oczu / twarzy. 
S45 W razie wypadku, choroby lub innych skutków, należy 
skontaktować się z lekarzem. Pokaż etykietę jeśli to 
możliwe. 
 
Informacje o transporcie 
  
 

Klasa  8  
 
 
 
   
Numer UN  1789   
   
 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku 
opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w 
licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze 
informacje podano w karcie charakterystyki produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej 
wiedzy i doświadczeniu,. Użytkownik zobowiązany jest do 
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Producent nie 
przyjmuje na siebie odpowiedzialności ze straty spowodowane  
niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem preparatu 


