
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
PRODUS: DESCAL 
 
DESCRIERE: 
 Antiincrustant şi curăţător pentru tot felul de săruri insolubile cum ar fi sulfatul calcic, 
carbonatul calcic, hidroxidul magnezic, silicaţi insolubili, etc, transformându-i în alţi compuşi 
perfect solubili în apă fără a produce spumă în timpul reacţiei. 
 
PROPIETATI:  

 1.Dizolvă rezidurile de ciment şi depunerile de calcar.  
 2. Conţine agenţi antispumanţi care împiedică apariţia spumei la reacţia cu oxizii sau cu 

sărurile de calcar.  
 3. Conţine inhibitor de coroziune, anulând efectul negativ pe care produsele acide îl au 

asupra metalelor.  
 4. Conţine umectanţi care diminuează presiunea superficială, în timp ce produsul 

pătrunde până şi în zonele cele mai ascunse.  
 5. Acţionează ca un dezoxidant de metale, permiţând un tratament ulterior.  
 6. Elimină algele, eflorescenţele, muşchii şi crustaceele din piscine, bazine, fântâni şi 

ambarcaţiuni.  
 7. Permite curăţarea grăsimilor şi uleiurilor de pe pardoselile de ciment. 

 
APLICARI:  
Construcţii: Dezincrustant de pardoseli şi dale, dezoxidant de metale.  
Industria hotelieră: Deuincrustant de conducte, circuite, cazane, turnuri de răcire, etc.  
Piscine: Curăţitor de depuneri de calcar, alge, eflorescenţe, etc.  
Industrie şi ateliere: Dezoxidant al ustensilelor şi maşinilor. 
 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: Lichid opac. 

- Culoare…………………………....: Violet.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.110-1.120 g/ml. 

- pH………………………………..: 0 
- Vascozitate ……………………:  10-20 cP. 

- Miros ….…………………..: Iritant 

- Concentratie……………………….: Minim  13 ºBé. 

- Temperatura maxima pentru utilizare  60 ºC. 

- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  
 
1. DEZINCRUSTAREA ŢEVILOR DE SCURGERE,  
MAŞINI DE SPĂLAT VASE ŞI MAŞINI DE SPĂLAT RUFE:  
Se diluează 1 parte de produs pentru fiecare 2 părţi de apă. Pentru scurgeri, se 
toarnă100 gr. şi se repetă operaţia de trei ori, la intervale de 10 minute.  
Pentru maşinile de spălat vase şi la cele de spălat haine, se pun 250 gr. în apa 
de spălare şi se permite efectuarea programului de spălare şi clătire. Dacă este 
necesar, se repetă operaţiunea.  
Pentru eliminarea calcarului din w.c, se toarnă 100 gr. şi se freacă cu peria. 
2. DEZINCRUSTAREA ÎN CONSTRUCŢII:  
Pentru a elimina resturile de beton şi ciment de pe pardoseli şi dale, se 
foloseşte 1 parte de produs la între 2-10 părţi de apă, depinzând de gradul de  
încrustare.  
3. CURĂŢAREA PISCINELOR, FÂNTÂNILOR, AMBARCAŢIUNILOR, ETC.:  
La fel ca şi în cazul prezentat anterior.  
4. DEZOXIDANT ÎN CURĂŢIREA METALELOR  
Se diluează 1 parte de produs în 5 de apă. Se aplică pe metal cu pensula. Se 
limpezeşte şi se şterge, apoi se protejează cu transformatorul nostru de oxizi 
PAVON, pentru a preveni oxidările ulterioare. 
 
MASURI DE PRECAUTIE:  
 
R37 – Iritant pentru căile respiratorii. R36/37/38 – Iritant pentru ochi, căile 
respiratorii și piele. S2 A nu se lasa la indemana copiilor. S 24 - A se evita 
contactul cu pielea.S 25 - A se evita contactul cu ochii.S 26 - În cazul 
contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.S 
36/37/39 - Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de 
protecţiepentru ochi/faţă. 
S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 
A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 
de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 
Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 
Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 
S 60 - Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. 
A se evita contactul cu oxizi, clor, aluminiu, zinc etc. A nu se amesteca cu 
substante alcaline (soda), amoniac, clore etc. A se evita contactul cu metale. A  
nu se aplica pe marmura sau suprefete cu lac.  
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