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LAWA 
POLIMEROWY KONCENTRAT DO CZYSZCZENIA INSTALACJI WODNYCH

Opis produktu
Produkt  jest  przeznaczony  do  odkamieniania,  odrdzewiania  oraz  usuwania  szlamów  i  osadów  z  instalacji
wodnych nisko i wysoko ciśnieniowych - grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Produkt jednocześnie
czyści  i  zabezpiecza  filmem  polimerowym  oczyszczone  powierzchnie.  Można  stosować  w  gospodarstwach
domowych, obiektach użyteczności publicznej, gastronomii, przemyśle spożywczym, systemach wody pitnej oraz
obiektach instalacjach i maszynach przemysłowych.
Produkt nie wymaga stosowania pompy czyszczącej, rozłożone cząstki kamienia, rdzy i innych zanieczyszczeń
oraz odsłonięte metalowe części instalacji powleka filmem polimerowym. Można stosować bez ograniczeń do
wszystkich metali, tworzyw sztucznych oraz gum.    

Stosowanie
Do instalacji wprowadzamy koncentrat LAWA w ilości 0,6 litra na 1000 litrów wody. Płuczemy instalację przez 3
do  7  dni.  W trakcje  płukania  instalacji  obserwujemy filtroodmulacz.  W miarę  osadzania  się  zanieczyszczeń
filtroodmulacz  opróżniamy,  uzupełniamy  wodę  w  układzie  i  proporcjonalnie LAWA.  Efektem   zużycia  się
czynnika czyszczącego jest brak osadów na filtroodmulaczu. 

Każdą  kolejną  dawkę  koncentratu  LAWA dozujemy  w  ilości  0,3  litra  na  1000  litrów  wody  w  układzie.
Obserwujemy  i  opróżniamy  filtroodmulacz  oraz  uzupełniamy  wodę  i  proporcjonalnie  RMS.  Czynności  te
powtarzamy do pojawienia się czystej  wody na filtroodmulaczu.  Ilość cykli  jest ściśle  związana ze stopniem
zanieczyszczenia instalacji.
Po oczyszczeniu instalacji układ należy opróżnić i napełnić czystą wodą z dodatkiem inhibitora GARDA.

Cechy fizykochemiczne
POSTAĆ          - ciecz bezbarwna gotowa do użytku
GĘSTOŚĆ       - 1,08 G/cm³
pH                    -  9,5
DOZOWANIE - od 0,3 do 0,6 litra na 1000 litrów.

Opakowanie
Kanistry PE, PP – 30, 240, 1000 kg.

Ostrzeżenia
Xi Produkt drażniący.
R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
S2 Chronić przed dziećmi.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S28 Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza pokazać opakowanie lub etykietę.

Przestrzegać uwag zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki, chronić przed słońcem, nie magazynować w temperaturze poniżej 5ºC.
Wszelkie informacje tu zawarte opierają się na danych z dzisiejszego stanu wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produktów

i nie mogą być uzasadnieniem prawnych umów. Stosowanie produktu niezgodnie z instrukcją lub do innych celów na odpowiedzialność własną
użytkownika.            

          

Producent: "EUROGAZ-BOMBI", ul. Lubelska 32 c, 10-409 Olsztyn.
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