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Karta produktu 
 

Wetrok Calexan forte 
 
 

Środek do mycia zasadniczego sanitariatów 

 

Korzyści: 
Skutecznie usuwa osady wapienne, niezależnie od stopnia  
twardości wody. 
Nie powoduje korozji chromowanej armatury sanitarnej. 

Usuwa również zacieki cementowe. 
Nadaje się do ręcznego mycia pianą. 
 

Zastosowanie: 
Do usuwania osadów wapiennych i czyszczenia zmywalnych i 
kwasoodpornych powierzchni (ceramika sanitarna, armatura,  
płytki ceramiczne, łazienki, prysznice, umywalnie, toalety itp.). 
 

Warto wiedzieć: 
Wetrok Calexan forte nie jest przeznaczony do powierzchni 

wrażliwych na działanie kwasów (wapień, marmur, klinkier, 

aluminium itp.). Nieodporne na działanie kwasu fugi i spoiny należy 

dokładnie zwilżyć wodą przed użyciem środka. Podczas czyszczenia 

powierzchnia armatury sanitarnej nie może być ciepła. 
 

Właściwości: 
silnie kwasowy 
bez dodatku substancji zapachowych 
mocno pieniący 
kolor: czerwony 
 

pH koncentratu: 
 
 
 

Główne składniki: 
Kwas, związki powierzchniowo czynne, barwnik, woda 
 

Przechowywanie / trwałość: 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze 
wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany 
pojemnik przechowywać zamknięty. Nie przechowywać w 
rdzewiejących metalach. Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 
miesiące. 
 

Zalecane metody użycia: 

Czyszczenie na mokro (ręcznie) 

Ściereczkę zamoczyć w roztworze środka czyszczącego, a 

następnie wykręcić. Zabrudzoną powierzchnię wytrzeć złożoną 

mokrą ściereczką. Naniesiony roztwór pozostawić na czyszczonej 

powierzchni. Brudną wodę zebrać czystą ściereczką. Wyczyszczone 

powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą i w razie potrzeby wytrzeć 

do sucha. 

Odkamienianie 

Na armaturę i czyszczoną powierzchnię nanieść pianę czyszczącą i 

pozostawić na chwilę. Następnie spłukać wodą i wytrzeć suchą 

ścierką.  

   

  

 

 

 
Dozowanie (do zimnej wody): 

 

 
 

 Czyszczenie okresowe 

0,1 l – 0,5 l w 10 l 

 Czyszczenie zasadnicze 

0,5 l – 2 l w 10 l 
 

 

Ręczne czyszczenie pianą 

2 l w 10 l 
 

 

Usuwanie zacieków cementowych 

2 – 4 l w 10 l 
 

 

 


