
Vysoce koncentrovaný tekutý přípravek na bázi
kyseliny fosforečné, vhodný pro každodenní čištění
potrubních systémů, tanků a dalších uzavřených
systémů a zařízení

savagro® K

Silný účinek

Naše Plus
Prevence vzniku úsad ve vodoléčebných vanách

Vysoká úroveň hygieny potrubí, tanků a zařízení

Odstraňuje vodní kámen, mléčný kámen

Předchází vzniku minerálních úsad

Ekonomické použití - nízká koncentrace roztoku od 0,25%

Návod na použití
Pro čištění potrubních systémů a tanků (CIP):
Před aplikací přípravku se potrubní systémy důkladně
propláchnou pitnou vodou. Poté se nechá v systému
cirkulovat 0,25%-0,5% roztok savagra® K při udržení teploty v
rozmezí 40-60 °C. Roztok se vypustí a celý system se důkladně
propláchne čistou vodou až do neutrální reakce oplachovací
vody.
Pro čištění vodoléčebných van:
Vždy dodržujte instrukce výrobce daného zařízení
(materiálová kompatibilita / postup sanitace). savagro® K se
aplikuje do vody a nechá se cirkulovat po dobu příslušného
program, nebo po dobu max. 30 minut. Poté se roztok vypustí
a potrubí se propláchne čistou vodou. Doporučený interval
použití: 1x týdně, v případě výskytu tvrdé vody častěji.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
100 g přípravku savagro® K obsahuje:
• 30 g kyselina fosforečná

Zvláštní upozornění
Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky.
Vysoce korozivní. Při práci s produktem používejte ochranné
pracovní pomůcky. Skladujte v originálním, uzavřeném balení,
mimo dosah slunečního světla a zdrojů tepla.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Savagro k 15 kg 1/Kanystr 70000748

Savagro K 5 kg 1/Kanystr 70000278

Savagro K 220 kg 1/Fass 70000224

Savagro K 1000 kg 1/Container 70002312

Související přípravky
  • savagro® A+

  • savagro® basic

  • savagro® KD

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Chemická směs - čistič


