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T E H N I Č N I    L I S T 
 
 
 

NOCAL 
 

ODSTRANJEVALEC VODNEGA KAMNA 

 
 
OPIS PROIZVODA 
Detergent primeren za odstranjevanje vodnega kamna. Zaradi svoje sestave 
zagotavlja učinkovito odstranjevanje vodnega kamna, rje in ostankov detergentov. 
Lahko ga uporabljamo tudi v kuhinjah (umivalniki, pipe, inox posoda in pribor), kjer se 
združujeta umazanija maščobe in vodnega kamna.  
Proizvod je na bazi kisline, zato lahko načne marmor, dekorativno keramiko, naravni 
kamen, pocinkane površine, baker in medenino. Pri čiščenju takih materialov 
proizvod razredčimo. Pred uporabo je priporočljivo proizvod testirati na nevidnem 
mestu. 
 
NAVODILO ZA UPORABO 
Na delovnih površinah: od 2% do 5% čistila razredčimo z vodo (2-5 dl na 10 litrov 
vode), nanesemo na površine, pustimo delovati nekaj minut, zdrgnemo, splaknemo z 
vodo ter posušimo. 
Na tleh: od 5% do 10% čistila razredčimo z vodo (5-10 dl na 10 lit vode). Nanesemo 
na talne površine in pustimo delovati nekaj minut, zdrgnemo in splaknemo z vodo. 
V kopalnicah: od 10 do 20 g čistila na 5 lit vode. Nanesemo na površine, pustimo 
delovati nekaj časa, zdrgnemo s krpo, splaknemo z vodo in posušimo. 
 
TEHNIČNI PODATKI 
Brezbarvna tekočina s tipičnim vonjem, pH 1. 
 
EKOLOŠKE INFORMACIJE 
Uporabljati po dobri ustaljeni praksi. Izogibajte se odlaganju pripravka v okolje. 
Ostanke neporabljenega pripravka ali pripravek, ki mu je potekel rok uporabnosti 
oddati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Biorazgradljivost vsebovanih površinsko 
aktivnih snovi je v skladu z zahtevami Uredbe o detergentih 648/2004/ES. 
 
NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE 
Oznaka za nevarnost: Nevarno. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
Varnostni list je poklicnemu uporabniku na razpolago. Proizvod za profesionalno 
uporabo. 
 
Varno rokovanje: Ne vdihavati hlapov in meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi. 
Zagotoviti zadostno prezračevanje. Hraniti izven dosega otrok. Zaščitite proti vročini 
in direktnim sončnim žarkom. 
 
PAKIRANJE 
Plastenka 1,2 kg – šifra artikla 4070 


