
Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö

Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Egenskaper
Select Perf Kalkrent tar bort kalkbeläggningar, samt 
urinsten och rostfläckar. Tar snabbt bort kraftiga 
beläggningar.

Förvaring
Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras
åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan 0°– +35 °

Säkerhet
Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för 
upplysning om hantering och spill/avfall.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Bruksanvisning och dosering
Allmän rengöring 2 ml per 1 l vatten. 

Manuellt: Lösningen appliceras på ytan. Låt 

lösningen verka en kort stund och bearbeta ytan. 
Skölj ytan grundligt med rent vatten och torka 
av den. Områden med kraftigare beläggningar 
behandlas med lämplig skurnylon/skursvamp.

Maskin: Lösningen fylls på i skurmaskinens tank 
med vatten och fördelas. Skura golvet och låt 
lösningen verka. Skura igen och sug omgående 
upp det smutsiga vattnet. Skölj golvet grundligt 
med rent vatten.

Får inte blandas med klorhaltiga produkter. 
Får inte användas på syrekänsliga ytor, t.ex. 
marmor, terazzo och andra kalkhaltiga ytor. 
Testa syrakänsligheten före användning. Fukta 
skarvarna noggrant med vatten före avkalkningen. 
Ta omedelbart bort lösning från syra-känsliga ytor 
och skölj noga med rent vatten. Skölj kromarmatur 
grundligt med rent vatten för att undvika skador.

Artikelnr
5 liter, dunk 55862

Produktdata
Surt avkalkningsmedel

Färg Klar

Fysisk form  Vätska

Lukt Utan parfym

Densitet  ~1,05 kg/l

pH Koncentrat ~2

pH Brukslösning, 1%  ~2,5

Select Perf är en produktserie som är färdig att 
användas vid professionell och yrkesmässig städning 
och rengöring. Mer information och säkerhetsblad för 
produkterna finns på www.leany.se. Leany AB äger 
och marknadsför varumärket. 

Leanys uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla 
och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk 
och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande 
leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten 
och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom 
dessa områden. 

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet 
som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt 
utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg 
drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. 
Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och 
driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp. 

SANICARE

KALKRENT

PRODUKTBLAD

Nordisk Miljömärkning 580 005

Användningsområde
Select Perf Kalkrent är lämplig för borttagning av kalk och kalktvål på hårda ytor som 
tål syra. 

FARA

Metansulfonsyra

Orsakar allvarliga frätskador på hud 
och ögon.

Använd skyddshandskar / skyddskläder 
/ ögonskydd / ansiktsskydd. VID 

HUDKONTAKT: Tvätta med mycket 
tvål och vatten. VID KONTAKT MED 

ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier


