
 

 

 

 

  

 

 
  

Výhradné systémy pre profesionálne hygienické riešenia 
 

 

R-Clean Episan 
Prípravok na odstránenie vodného 

kameňa, s odmastňovacím účinkom 

 
  

 
 
R-Clean Episan sa používa na odstránenie vápníka a hrdze v priemysle, kuchyniach, 
plaveckých bazénoch, umývacích miestach a sanitárnych priestoroch. Vďaka 
odmastňovacím schopnostiam je vhodný tiež pre čistenie vybavení a nádrží napr. v mastnom 
priemysle, pekárniach apod.  
 

Vlastnosti 
R-Clean Episan je kyslý prípravok odstraňujúci zbytky vápnika a cementu, mliečny kameň, pivný 
kameň, kotolný kámeň a najrôznejšie ďalšie nečistoty s obsahom vápnika. Je vynikajúci tiež pre 
použitie v napeňovacích systémoch, takže je vhodný pre čistenie horizontálnych i vertikálnych 
povrchov. Vhodný je pre čistnie obkladov a dlažieb, kamenných dlaždíc, kovov, skla, emailu, glazúr, 
plastov a kamenných materiálov odolných proti kyselinám. Výborne čistí tiež hliník, z ktorého 
odstraňuje mastnotu, špinu a oxidáciu. V sanitárnych priestoroch je určený na periodické čistenie 
umývadiel, vaní, záchodových mís, pisoárov, sprchových batérií, keramických obkladov a podláh. 
Nepoužívajte na čistenie mramoru a ďalších kameňov obsahujúcich vápník. 
  
Použitie 
V závislosti na intenzite znečistení narieďte vodou v pomere 1:3 až 1:10, pre veľmi slabé vápenaté 
vrstvy je možné riediť až do 1:50. Použitie horúcej vody zvyšuje účinnosť. Po niekoľko minutách 
pôsobenia a prípadnom vydrhnutí kartáčom alebo padom dôkladne opláchnite. Na mäkkých kovoch 
(aluminium, zinok) skraťte dobu pôsobenia. Pri použití napeňovacích systémov používajte prípravok 
riedený vodou v koncentrácii cca 4% (1:25). Vďaka pene môžete nechať ďalej pôsobiť i na 
vertikálnych a diagonálnych povrchoch.  
 

Bezpečnosť 

 Dráždí oči a kožu. 

 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekárskú pomoc. 

 Používajte osobné ochranné prostriedky pre oči a tvár. 
 
Zabránte zamrznutiu prípravku. 
 
Chemické a technické informácie 
Vzhľad: Bezfarebná kvapalina 
pH:   1,0 
Hustota:  1,15 g/cm

3
 

Biologický rozklad: Povrchovo aktivne zložky i kyseliny sú 
primárne rozložitelné z viac než 90%. 

 
Balenie: 10 kg / 2 kg / v priebehu r. 2008 zmena na  
                                       2 x 5 l, 12 x 1 l 
 

 

 


