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Prof Line Delime + is een ontkalker met een zeer geconcentreerde formule die zelfs de 
hardnekkigste kalkafzettingen afbreekt. Delime + is uiterst geschikt voor de ontkalking 
van alle zuurbestendige toestellen zoals vaatwasmachines, steamers, koffi ezetapparaten, 
ijsmachines, … Regelmatig gebruik van Delime + handhaaft de optimale effectiviteit 
van de behandelde toestellen. Kalkopbouw reduceert namelijk de optimale werking van 
deze toestellen en verhoogt de energiekosten. Delime + is reukloos en zeer aangenaam in 
gebruik. Delime +  mag niet worden gebruikt op chroom, zink, koper, poreus email, marmer 
en aluminium.
Gebruiksaanwijzing: Ontkalken van vaatwasmachine: schakel zeepdosering uit en vul de vaatwasmachine 
met proper water. Voeg Delime + volgens de juiste dosering toe aan de wastank afhankelijk van de kalkopbouw. 
Start de vaatwasmachine en laat deze werken tot alle kalkaanslag is verdwenen. Stop de vaatwasmachine 
en laat leeglopen. Hervul vervolgens de vaatwasmachine met proper water. Start de vaatwasmachine, laat 
even werken, en stel vervolgens de zeepdosering weer in werking. Ontkalken van een koffi ezetapparaat: voeg 
Delime + volgens de juiste dosering toe, afhankelijk van de kalkopbouw, en vul aan met water. Vloeistof laten 
doorlopen gedurende enkele minuten en vervolgens het koffi ezetapparaat uitschakelen zodat de mengeling 
minimum 10 minuten kan inwerken. Het koffi ezetapparaat opnieuw aanschakelen tot de vloeistof volledig is 
verwerkt. Goed naspoelen met proper water. Ontkalken van een steamer: breng Delime + aan volgens de juiste 
dosering,  afhankelijk van de kalkopbouw. Laat 20 minuten inwerken. Delime + verwijderen en goed naspoelen 
met water.

Dosering: Vaatwasmachine: 10ml – 20ml/liter inhoud vaatwasmachine. Koffi ezetapparaat/steamer: 60ml.
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Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving:  fosforzuur, EDTA.
• Vorm: vloeistof
• Kleur: wit, helder
• PH-waarde: 1
• Gevaarlijke reacties: veroorzaakt ernstige brandwonden.
• Opslag: bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte bij een 
temperatuur tussen 4° en 40°C.
• Hantering: contact met ogen en huid vermijden en niet met andere producten mengen.

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking
• Bescherming van de handen: handschoenen
• Gezichtsbescherming: een veiligheidsbril is aangeraden.
• Veiligheidskledij: beschermende kleding

Eerste hulp
• Huid: onder stromend water afspoelen (10 min.). Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken.
• Ogen: onmiddellijk spoelen met veel water (15min.). Arts raadplegen.
• Inname: NIET LATEN BRAKEN, de mond spoelen met water. Bij blijvende klachten een arts 
raadplegen.

Verkoopseenheid : 1Le

Artikelcode : WR0813 
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