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HITRO DELUJOČE SREDSTVO
ZA ODMAŠITEV ODTOKOV

• Hitro in učinkovito odmaši odtoke (3 - 5
minut).

• Zelo visoka specifična teža.
• Prodre skozi odpadno vodo.
• Omogoči popoln pretok kanalizacije.
• Ne poškoduje odtokov, cevi, opreme in

drugih materialov.
• Je biološko razgradljiv.
• PIPE FLUX odstranjuje apno, urinski

kamen, milo, masti, lase, proteinske
obloge, celulozne spojine, tampone in vse
organske ostanke.

Vsi  opisi  uporabe  in  pripadajoče  upodobitve  so
neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni.
Vsak  uporabnik  pa  mora  sam  preizkusiti
primernost  posameznega  izdelka  za  predvideno
uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije
točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v
zvezi  z  uporabo  opisanih  izdelkov.  Podjetje
odgovarja  le  za  obveznosti,  ki  so  navedene  v
standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek.
Podjetje  ne  odgovarja  za  posredno  škodo,  ki
nastane  s  prodajo  in  preprodajo,  z  uporabo  in
napačno uporabo izdelka.

ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

Pipe FluxPFX
SPLOŠNE INFORMACIJE
PIPE FLUX je biološko razgradljiv produkt, ki
hitro in učinkovito očisti in vzdržuje vse zamašene
odtoke, ne da bi pri tem poškodoval cevi in
drugo opremo.
Zaradi zelo visoke specifične teže PIPE FLUX
takoj prodre skozi odpadno vodo ter omogoči
hiter in popoln pretok kanalizacije.
Odstranjuje

apno, urinski kamen, milo, masti, lase, proteinske
obloge, celulozne spojine, higienske vložke, tampone in
vse organske ostanke.
PIPE FLUX ne poškoduje plastike, gume, jekla, kovine,
svinca ter PVC cevi in površin. Primeren za uporabo v
vseh primerih zamašenih cevi in za vzdrževanje le-teh.

TEHNIČNI PODATKI IN PAKIRANJE
Izgled: gosta tekočina.
Barva: rjava.
Vonj: značilen
Začetno vrelišče: 300° C
Relativna gostota: 1,83
Topnost: topen v vodi
Specifična teža: 1,80
Čas delovanja: 3-5 min.
Biorazgradljivost: nevtraliziran po 25 min.
Koncentracija: 95% žveplove kisline
Zapiranje: varno za otroke.
OPOZORILO: Izdelek lahko poškoduje ali pusti
sledove na magneziju, nerjavečem jeklu, cinkovih
zlitinah, akrilu/steklenih vlaknih, ABS-u, PMMA-ju.

Pri uporabi izdelka PIPE FLUX uporabljajte gumijaste
rokavice in dozirno cev. Z uporabo dozirne cevi
preprečite morebitne poškodbe zgoraj navedenih
materialov.
Varnost: Ne nagibajte se nad odtok ob uporabi izdelka.
Uporabljajte samo v dobro prezračevanih prostorih.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.
SAMO ZA INDUSTRIJSKO IN KOMERCIALNO UPORABO!

 
 

NAVODILA IN UPORABA
• PIPE FLUX se lahko uporablja v tuših, talnih

odtokih, kopalnih kadeh, umivalnikih, pisoarjih,
X-Ray umivalnikih.

• Uporaba ob zamašenem odtoku - odstranite vso
odvečno vodo. Pri delu s PIPE FLUX-om
uporabljajte gumijaste rokavice. Izdelek počasi
zlijte v zamašeno cev in po 30-ih sekundah
dodajte pol litra vode. Pustite delovati približno 5
minut, potem izperite z vodo. Po potrebi postopek
ponovite. Uporabljajte samo v dobro prezračenih
prostorih.

• OPOMBA: PIPE FLUX nikoli ne uprabljajte, če so v
odtoku prisotne druge kemične snovi. Ne polivajte
ga neposredno na aluminij, pocikane-kromirane
površine, magnezij in akril.

• Pri uporabi PIPE FlUX na navedenih materialih,
uporabljajte našo tesnilno cev (D492002) in
plastični lijak.

• ROK UPORABE: 48 mesecev.
Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.

• Odmerek izdelka:
• Majhna cev:

Količina 250 - 500 ml / Reakcijski čas 2 - 3 minute
/ Izpiranje z vodo 1 - 2 minuti.
Cev velikosti 3" - 4":
Količina 500 - 750 ml / Reakcijski čas 3 - 5 minut /
Izpiranje z vodo 3 minute.
Cev velikosti 6" - 8":
Količina 750 - 1000 ml / Reakcijski čas 5 - 10
minut / Izpiranje z vodo 5 minut.
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