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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Preventieve antikalkoplossing.Preventieve antikalkoplossing.Preventieve antikalkoplossing.Preventieve antikalkoplossing.
Vloeibaar, neutraal preventief middel dat samengesteld is om de vorming
van kalk of calciumafzettingen te voorkomen of af te remmen in de winding
van hogedrukreinigers met warm water. De vorming van kalk in de winding
werkt als isolatie en voorkomt dat de boilervlam het water bereikt waardoor
er brandstof wordt verspild. In erge gevallen kan de kalk voorkomen dat
het water in de winding komt waardoor het schoonmaakvermogen van een
hogedrukreiniger wordt verminderd. Constant gebruik van antikalkmiddel,
correct gedoseerd in een hogedrukreiniger, kan de vorming van
schadelijke, verspillende kalkafzettingen helemaal voorkomen. Alle Nilfisk
machines met warm water zijn uitgerust met verstelbare doseersystemen
zodat ze correct kunnen worden ingesteld voor een economisch gebruik
van Anti-Stone in functie van de hardheid van het water dat wordt gebruikt.
Doeltreffend tegen: Calciumkalk, ketelsteen.  Voorkomt de vorming van
kalk door schoonmaakmiddelen die niet zijn samengesteld voor gebruik in
hogedrukreinigers.
Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:
• Hogedrukreinigers met warm water
Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:
• Voorkomt of minimaliseert de vorming van kalk in een winding van een
hogedrukreiniger met warm water, waardoor de brandstofkosten omwille van warmteverlies (dat zou voorkomen in onbehandelde machines)
verminderen.
• De onderhoudskosten kunnen worden verlaagd omdat de preventie van kalk ook overdruk voorkomt die we vaak zien in windingen die worden
beperkt door kalkafzetting.
• Betere prestaties tijdens het schoonmaken omdat de tegendruk niet wordt gevormd in de winding omwille van de vorming van kalk.
• Onbehandelde windingen kunnen volledig worden geblokkeerd door kalk (zeker als het water “hard” is). Een winding die volledig is geblokkeerd,
moet worden vervangen: een aanzienlijke,onnodige en te vermijden uitgave.
• Het product is geschikt voor gebruik in machines die worden gebruikt in voedselverwerkende omgevingen, maar water dat wordt behandeld met
Anti-Stone is niet geschikt om te drinken
Mobiele en vaste hogedrukreinigers en vergelijkbare systemen.
Toepassing:Toepassing:Toepassing:Toepassing:
Vul in de Nilfisk hogedrukreiniger gewoon de Anti-Stone tank en pas de doseringsklep aan in functie van de hardheid van uw water. (U vindt de
instructies in de handleiding van uw machine.)
Zelfs als de waterhardheid <100 dH kan er zich kalk vormen in de winding, alleen gebeurt dat dan trager. Als uw water niet zo hard is, verdun de Anti-
Stone oplossing dan 1:2 met water en stel de dosering af in overeenstemming met de normale procedure.

● Standaard uitrusting

Model ANTI-STONE SET
SV1 - 6X1 L

ANTI-STONE SV1
10 L

ANTI-STONE SV1
25 L

Artikelnummer 105301631 105301632 105301633

Technische specificaties

Verpakking 6 x 1 L 10 L 25 L

Klasse/verpakkingsgroep NA NA NA

Ph waarde 6.5-7.5 (1% solution) 6.5-7.5 (1% solution) 6.5-7.5 (1% solution)

UN nummer NA NA NA
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● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren
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