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Tekutý  odváp ňovač 

Dávkování:  
 
Odvápnění myčky: 
Před přidáním A 70 LS vypnout dávkování mycího 
prostředku do vody v nádrži a myčku naplnit novou 
čistou vodou. V závislosti na zavápnění přidat od 10 
do 100 ml/l A 70 LS a po zahřátí vody v nádrži na cca. 
30 min aktivovat čerpadlo mytí do úplného rozpuštění 
vápenné usazeniny. 
 
Odvápnění nádobí a sklenic: 
Strojně: Po přidání odvápňovače (viz. odvápnění myč-
ky) umýt  nádobí běžným mycím programem. Dávkuj-
te  každých 5 mycích cyklů. 
Ručně: rozpustit 100 ml v 1 l horké vody. Nádobí na 
10 až 30 minut do roztoku ponořit. Poté umýt nádobí v 
myčce. 

Možnost použití: 
 
• Vhodný pro odstranění vápených usazenin v profe-

sionálních, podstolových a průchozích myčkách, 
myčkách s automatickým posuvem košů a 
pásových myčkách a myčkách na černé nádobí v 
restauracích, hotelech a kuchyních společného 
stravování tak jako v pekárnách a řeznictvích. 

• Vhodný k odvápnění nádobí a sklenic. 
• Dodatečně odstraňuje  tuky und zbytky jídla, které 

se začlenily do vápených usazenin. 
• Vhodné pro všechny typy nádobí ze skla, porcelánu, 

plastů, nerezi stejně jako příbory. 
• Není vhodné na hliník (ani eloxovaný), a kovy z 

lehkých slitin. 

 

Pro prodloužení životnosti mycího stroje a omezení 
tvorby vápených usazenin doporučujeme předřadit 
vhodnou úpravu vody. Správná volba zařízení na 
úpravu vody dokáže snížit spotřebu mycího prostřed-
ku až o 50%. 
 

Výhody produktu: 
 

• Vysoce koncentrovaný 
• Výborně odvápňuje a rozpouští tuky 
• Velmi šetrné k nádobí a povrchům 
• Pachově neutrální 
• Nepěnící  

Složení: 
 
kyselina fosforečná, neionogenní tenzidy 
 

CL
   

NTA
 

 
Díky speciálnímu složení A 70 LS neobsahující 
kyselinu chlorovodíkovou je šetrný k mycímu 
stroji i při častém užití a prodlužuje životnost 
stroje. Vyvážené složení  podporuje pasivaci 
nerezové ocele a zabraňuje tvorbě bodové 
koroze. 
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Die gemachten Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen der Winterhalter Gastronom GmbH. Diese befreien den Verwender nicht von seinen eigenen Prü-
fungs- und Obhutpflichten. Befindet sich der Verwender wegen eines Produktes im Zweifel hinsichtlich dessen Verwendungsfähigkeit, so ist eine anwendungs-
technische Beratung einzuholen. Die mitgeteilten Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt (auch abrufbar unter: www.winterhalter.de) und dem Produktetikett sind zwin-
gend zu beachten. Die Hinweise der Spülgut- und Spülmaschinenhersteller müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Durch das vorliegende Datenblatt verlieren alle 
 vorhergehenden Datenblätter für das Produkt ihre Gültigkeit. 
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Technická data: 

Barva: bezbarvá 
Zápach: specifický pro výrobek 
Hodnota pH: cca. 0,5 (koncentrovaný) 
Viskozita: < 50 ( při 20 °C v mPa s) 
Skladovatelnost: 2 roky 

Skladovací pokyny: v chladnu, temnu, ve svislé poloze, 
při teplotě od 0°C do max. 30°C 

Hustota: 1,37 g/cm³ 

 

12 kg PP-kýbl 

 

Balení : 

Likvidace prázdných obal ů: 
 
• Pouze dobře vypláchnutý a uzavřený obal předat do 

sběrného místa odpadů. 
• Informace o likvidaci zbytků mycího prostředku 

naleznete v bezpečnostním listu.  

Bezpečnostní pokyny: 

Důležité: 
 
• Mycí prostředek není určen pro domácí, ale pouze 

pro průmyslové a strojní použití! 
 
• Skladujte a transportujte pouze v originálním obalu 

ve svislé poloze. Nevystavujte přímému slunečnímu 
záření. 

 
• Ujistěte se o odolnosti součástek stroje proti 

kyselinám. 
 
• Nikdy nemíchejte odlišné produkty a neplňte je do 

neodpovídajících nádob či lahví, apod. 
  
• A 70 LS dávkujte jen do čisté vody. Vypněte dávko-

vání mycího prostředku před napouštěním myčky 
čistou vodou. 

 
• Barevné odchylky od standardu mycího prostředku 

mohou být způsobeny skladováním či variací 
výchozí suroviny a nemají vliv na kvalitu produktu. 

 
• Parametry mytí odpovídají předpisům norem DIN 

(DIN 10 510 až 10 512 a DIN 10 522). Vše je v sou-
ladu s Working Group of Commercial Dishwashing 
ve VGG. Více na : www.vgg-online.de. 

 
• Pro zajištění dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti 

Vaší myčky čistěte všechna síta a filtry na konci dne 
po vypnutí stroje a ukončení samočistícího progra-
mu. Dvířka nechte otevřená, aby mohl vyschnout 
vnitřní prostor myčky a zabránilo se tak vzniku koro-
ze. 

 
• Pro čištění a údržbu nerezových ploch myčky dopo-

ručujeme C 122 Universální odmašťovač a čistič 
nerezu Winterhalter nebo C161 Prostředek na 
udržování nerezu Winterhalter. 

 
• Nehodové pokyny, provozní pokyny a bezpečnostní 

listy jsou k dispozici na požádání, případné další in-
formace na www.winterhalter.cz 

� 

R 34        Způsobuje poleptání.      
S 26       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchně- 
               te vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
S 27        Okamžitě odložte kontaminované oblečení. 
        
S 28        Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množ- 
               stvím vody. 
               
S 36/37  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné     
/39           rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít                 
                    
S 45        V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře,  
               okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li 
               možno, ukažte toto označení). 
                            
 


