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ProfiCalc 
 

Toepassing: 

ProfiCalc is een ingedikt reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van kalkafze�ngen. Door de verdikte samenstelling 

worden werkzame stoffen, vooral op staande oppervlakken maximaal benut om de kalk af te breken.  

 

ProfiCalc is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpo�en, 

overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc. ProfiCalc is o.a. gebaseerd op fosforzuur. pH waarde is 1,5. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

ProfiCalc verdunnen met water. De verdunningsgraad is a�ankelijk van de mate van verkalking. Geadviseerd wordt een 

oplossing van 20% (bv 1 liter op 5 liter water) te gebruiken. ProfiCalc met een spons of borstel aanbrengen, daarna de 

losgeweekte resten verwijderen met een schuurspons of schuurspons (sanitair), grondig naspoelen met schoon water.  

 

1. Spuit wat ProfiCalc op een microvezeldoek of sponsje. 

2. Wrijf de plek waar de kalk zit in. Laat dit even intrekken. Maar de vloeistof mag niet opdrogen. 

3.  Maak de microvezeldoek of sponsje schoon met water en veeg dan de oppervlakte schoon. 

4. Oppervlakte grondig naspoelen met water. 

5. Bij hardnekkige aanslag de behandeling herhalen. 

 

Gebruik geen microvezeldoek dat gewassen is met wasverzachter. Dit veroorzaakt namelijk strepen. Het is aan te bevelen 

om handschoenen te dragen �jdens het werken met ProfiCalc.  

 

Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te 

testen. Niet gebruiken op natuursteen, marmer & sterk kalkhoudende tegels. Hiervoor adviseren wij gebruik te maken van 

de Profi6 PH Neutraal. Wees zeer voorzich�g met het gebruik op metalen zoals rvs, aluminium e.d. Laat de ProfiCalc hier 

niet opdrogen dit kan schade opleveren. 

           

Dosering: 

Normale vervuiling        : 1:5 (20 ml op 1 liter water) 

Toiletpo�en  : onverdund gebruiken (hiervoor hebben we de knikfles in ons assor�ment) 

 

Eigenschappen: 

- Hoog geconcentreerd 

- Snelwerkend 

- Zuinig in gebruik 

- Frisgeurend en slaat niet op de luchtwegen 

- Bevat geen parabenen 

- Geen gene�sche manipula�e van de ingrediënten 

- Kind- & Diervriendelijk 

- Biologisch a�reekbaar 

- HACCP geschikt 

- Vorstvrij bewaren 
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Fysische en Chemische Eigenschappen: 

Fysische toestand  : Vloeibaar 

Kleur    : Rood 

Geur    : Licht geparfumeerd 

Vlampunt   : > 100 °C 

Oplosbaarheid in water  : Volledig 

pH waarde   : 1,5 

 

Gevarenaanduidingen:                                                                                                              

H319    : Veroorzaakt erns�ge oogirrita�e           

 

Veiligheidsaanbevelingen: 

P101    : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het e�ket ter beschikking houden.  

P102    : Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden 

P280    : Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen 

P337 & P313   : Bij aanhoudende oogirrita�e: een arts raadplegen 

 

EUH zinnen: 

EUH210   : Veiligheidsinforma�eblad op verzoek verkrijgbaar.  

 

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet 

gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt 

worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het 

middel zi�en.  

 

Bevat    : fosfaten 5 – 15 % 

       anionogene oppervlakte ac�eve stoffen stoffen, fosfonaten, niet-ionogene  

  oppervlakteac�eve stoffen  <5% 

parfums 

  

De oppervlakteac�eve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische a�reekbaarheid vastgelegd in 

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergen�a.  

 

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door 

haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen. 
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