
TEKNISKT DATABLAD

KALK- OCH 
ROSTBORTTAGARE

a r i t a s v e r i g e . s e

Kraftig vattenförtunnbar syra för att ta bort  
betongrester, cementrester, rost, salt- och kalk- 
utfällningar Arita Kalk & Rostborttagare (Arita Kalk 
& Rust) är ett koncentrerat vattenförtunnbart ren-
göringsmedel som effektivt avlägsnar kalk, cemen-
trester, saltutfällningar, fogrester, rester utav kakel-
lim, rost och överflödigt murbruk och betongspill på 
betong, tegelsten, keramiskt kakel, natursten och 
liknande.  Skall inte användas på polerad marmor/
skiffer). Kan också användas till rengöring och tvätt 
av kalkavlagringar och rost på sanitetsmaterial på 
toalett och i omklädningsrum.

Arita Kalk- och Rostborttagare har en bakterie-
dödande effekt och har en mycket god förmåga att 
tränga igenom och lösa upp kalk- och saltutfällning-
ar m.m.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Betong, tegelsten, 
keramiskt kakel, natursten och liknande. (Får ej 
användas på polerad marmor/skiffer).

APPLICERING: Appliceras med pensel, rulle, sprut-
flaska eller liknande. Låt verka 1 – 10 minuter. På 
kraftigt smutsade ytor skrubbas området med en 
mjuk borste eller liknande. Använd gummihandskar 
och skyddsglasögon. Torka/skölj bort med vatten 
eller en fuktig trasa eller mopp efter rengöring.

VARNING: Skall inte torka på ytan före tvätt-
ning/sköljning, fogar kan upplösas vid exponering 
av koncentrat.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE: 
• Lättare rengöring 1:3 – 1:20

• Fogrester, cementrester och liknande 1:10

• Grövre rengöring, rostborttagning:  
koncentrerat- 1:2

LAGRING: Tål ej frost.

VARNING: Ger allvarliga etsningsskador på hud 
och ögon. Kan vara etsande på metaller. Där det är 
nödvändigt med läkarhjälp ha produktens förpack-
ning eller etikett tillgänglig. Förvaras oåtkomligt 
för barn. Använd skyddshandskar, skyddskläder/
skyddsglasögon/ansiktsskärm. Inandas ej damm, 
rök, gas, dimma, ånga/ aerosoler. 

VID SVÄLJNING: Skölj munnen. Framkalla EJ 
kräkning. 

VID HUDKONTAKT: (eller håret). Nedspillda 
kläder skall omgående tas av. Skölj (eller duscha) 
huden med vatten. 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 
försiktigt med vatten i flera minuter.                                                                                              
Tag ut eventuella kontaktlinser  
om möjligt. Fortsätt  
sköljningen. Sök  
läkarhjälp omedelbart.  

INNEHÅLL: Fosforsyra,  
Saltsyra. Innehåll enligt  
bestämmelser för rengö- 
ringsmedel. Saltsyra <5%  
joniska ytaktiva ämnen  
<5% katjoniska  
ytaktiva ämnen.          


