
 

 
  ARCANDIS®-Craft 

Decapant pentru veselă 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Decapant lichid, foarte alcalin, pentru maşini de spălat vase profesionale, cu unul sau  
mai multe rezervoare. ARCANDIS®-Craft dizolvă chiar şi depuneri foarte persistente  
de amidon şi resturi de mâncăruri. Folosind în mod periodic acest produs, în maşini  
profesionale de spălat vase, se economiseşte procedeul de decapare prin metoda  
de cufundare.  
 
Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
Substanţe alcaline, tenside neionice < 5%, tenside amfotere < 5%, substanţe ajutătoare. 
Valoare pH (concentrat): ca. 14           Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca.12,5  
 
Domeniul de întrebuinţare 
Pentru toate tipurile de veselă din porţelan, sticlă, inox şi mase plastice.  
Nu este indicat pentru spălat vase din aluminiu şi argint. 
 
Întrebuinţare 
Decapare manuală: 
Dozaţi ARCANDIS®-Craft manual în maşina plină cu apă curată. 
(Dozare 10-40 ml / 1 litru apă). Decapaţi vesela maşinal, după care schimbaţi  
apa. În continuare selectaţi un program obişnuit şi spălaţi vesela decapată în  
condiţii normale. 
 
Decapare maşinală: 
Dozarea produsului ARCANDIS®-Craft rezultă periodic prin sistemul  
de dozare programabil KIEHL- ARCANDIS® Peredos 3L. 
Dozarea va fi programată de tehnicianul-KIEHL în funcţie de condiţiile  
specifice locale.  
 
Din motive de siguranţă se indică practicarea procedeului numai de  
personal calificat. 

Consum 
Consumul depinde de condiţiile specifice locale precum şi de dozările indicate. 
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C, Coroziv în concentrat;  
R 35 Provoacă arsuri grave. S 24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. S 26 În cazul contactului cu 
ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. S 45 În caz de accident sau simptome de 
boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). S 36/37/39 Purtaţi 
echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.  
 
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! 
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Ambalaj 
2x5 litri / carton Art.-Nr. j 56 21 05 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 56 21 10 
 

Spălare 
veselă 
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