
Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Viakal Professional.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

• Určený pre profesionálne použitie.

• Odstraňuje vodný kameň a zabraňuje  
jeho opätovnému usadzovaniu na povr-
choch.

• Pripravený na okamžité použitie.

• Vysoko účinný pri všetkých 
stupňoch tvrdosti vody.

• Účinne odstraňuje dlhodobo  
usadený vodný kameň.

• Zanecháva dlhotrvajúci lesk.

každá skúsenosť sa počíta.™

Sprej - Odstraňovač vodného kameňa

Viakal Lime Scale

Profesionálny čistiaci prostriedok pripravený na okamžité 
použitie určený na odstraňovanie vodného kameňa.

Vaši hostia budú spokojní.
Čistota má priamy vplyv na Vaše hodnote-
nia a referencie, ktoré následne vplývajú na 
Váš rast v podnikaní.

Minimalizujte svoje celkové
prevádzkové náklady

100

Viakal zabraňuje tvorbe vodného kameňa
čo z dlhodobého hľadiska znižuje čas,
ktorý strávite hĺbkovým čistením 
zanesených plôch. Znižujú sa tým  
naklady za vodu a ostatné čističe.

Dbajte o svojich zamestnancov

Viakal obsahuje vysoko účinnu formulu,
ktorá pomáha predchádzať tvorbe vodného 
kameňa a tým znižuje frekvenciu opätovného 
hĺbkového čistenia, čím šetríte čas a úsilie 
zamestnancov pri opätovnom čistení.



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

• Kyslá ph formula napomáha predchádzať tvorbe vodného kameňa 
pri každom použití.

• Zatiaľ čo účinný systém polymérov vytvára na povrchu neviditeľný 
ochranný film, ktorý zaisťuje dlhotrvajúci lesk.

Viakal Lime Professional sprej odstraňovač vodného kameňa 
obsahuje unikátnu technológiu, ktorá účinne odstraňuje  
vodný kameň a zanecháva povrchy lesklé a žiariace.

každá skúsenosť sa počíta.™

Kde produkt používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde produkt nepoužívať

Technický popis Bezpečnostné opatrenia!

• Je účinný na odstránenie vodného kameňa z  umývadiel, 
toaletných mís, pisoárov, vodovodných batérií, sprcho-
vých kútov a kúpeľní.

• Nepoužívajte na staré smaltované povrchy, plastové kom-
ponenty, mramor alebo prírodný kameň, striebro, zlato, 
meď a hliník.

• Nepoužívajte na horúcich, poškodených alebo 
poškrabaných povrchoch a domácich spotrebičoch.

• Ak máte akékoľvek pochybnosti, otestujte produkt na 
malom mieste, ktoré nie je veľmi viditeľné.

Výrobok je pripravený na okamžité použitie.
• Všeobecné čistenie prípravok nastriekajte na celý povrch, nechajte pôsobiť a potom opláchnite čistou vodou.

• Pri väčšom znečistení prípravok nastriekajte na celý povrch, nechajte pôsobiť pár minút  a potom opláchnite čistou 
vodou. Ak je to potrebné čistenie opakujte.

Uistite sa, že si Vaši zamestnanci pred použitím tohto produktu prečítali a pochopili 
etiketu výrobku a Vaše hodnotenie COSHH (hodnotenie chemického rizika v EÚ).  Na 
etikete sa nachádza návod na použitie a ako na etikete, tak aj na karte bezpečnostných 
údajov sa uvádzajú výstražné upozornenia, bezpečnostné vyhlásenia, postupy prvej 
pomoci a informácie o skladovaní. Karty bezpečnostných údajov sú dostupné online na 
našej webovej stránke www.pgregdoc.com alebo môžu byť poskytnuté prostredníct-
vom Vášho distribútora.

• EAN kód:  5413149895980
• Popis:  bezfarebná tekutina
• Vôňa:  tekutina s pridanou vôňou
• pH (neriedený):  2,2
• Hustota:  1,02 g/ml
• Rozpustnosť:  vysoká

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.


