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EIGENSCHAPPEN 
 

• Verwijdert kalkaanslag op uiterst eenvoudige en effectieve wijze. 

• Tast metaal niet aan. 

• Aangename geur. 

• Na aanbrengen is het product schuimvormig. Hierdoor ontstaat een optimale 
werking, ook op verticale delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Calcium Clean is een unieke en zeer krachtige reiniger die op zeer doeltreffende wijze kalk en roest verwijdert. Het product is door zijn unieke 
samenstelling uitermate geschikt voor het reinigen van sanitaire ruimtes, zoals bad en douchecellen, toiletten en zwembaden.  
 
Calcium Clean is ook veilig voor keukens, aanrechtbladen en tegelwerk. Calcium Clean zal door zijn samenstelling de veelvoorkomende metalen 
ondergronden niet aantasten, door deze eigenschap kan het zonder problemen worden gebruikt op deze vaak kwetsbare materialen. Calcium 
Clean kan worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie indien het wordt toegepast volgens de geldende HACCP-normen.  
 
Calcium Clean is bij het aanbrengen schuimvormig, dit heeft als voordeel dat het optimaal kan inwerken op de verticale delen, hierdoor is het 
product ideaal voor het ontkalken van verchroomde of inox kranen, wastafels, rvs-apparatuur en gereedschappen. Het product zal tijdens het 
gebruik een aangename geur achterlaten.  
 
Calcium Clean is gebruiksklaar en hoeft niet meer te worden verdund. Door de speciaal ontwikkelde verstuiver die wordt meegeleverd, ontstaat 
er een stabiel schuim waardoor een lange inwerktijd op de roest en kalkafzetting mogelijk wordt. Als voorraadverpakking is er ook een 
economische jerrycan van 5 liter. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING Flacon met vernevelaar 1 L | Jerrycan 5 L 

ARTIKELCODE  04.0300.6100  | 04.0301.6100 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Mengsel van zuren en oppervlakte-actieve stoffen 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 1048 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar 

Viscositeit:    1 mPa.s (20°C) 

Tests:     Food Graded: indien toegepast volgens de geldende HACCP-normen 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C 

Soort ondergrond:  De meest voorkomende sanitaire ondergronden.  
Opgelet: Calcium Clean niet gebruiken op kalkhoudende stenen, zoals marmer, travertin etc. 

Methode van aanbrengen:   Dekkend op het te reinigen oppervlak spuiten met behulp van de unieke verstuiver. Enkele minuten laten  
inwerken. Sterke vervuiling met een borstel behandelen. Altijd met overvloedig water afspoelen (hierbij  
eventueel een Innotec Inno-Cleaner gebruiken). Vooraf testen op een onopvallende plaats. 

Reinigen materialen:   Met water 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Flacon met vernevelaar 1L: 5400563020128 
    Jerrycan 5L: 5400563020227 

 

 

 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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