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 CITRUS 

Koncentrovaný čistící prostředek 
odstraňující vodní kámen, oxidaci 
a korozi z vodovodních baterií  
a povrchů koupelen 

CITRUS je vynikající kyselý 
odokujovací prostředek 
s antikorozivními vlastnostmi, 
jehož vzorec se zakládá čistě 
na kyselině citrónové  a na 
specifických  přísadách 
aktivních tenzidů.  

  

PROČ  CITRUS neobsahuje kyseliny chlorovodíkovou, sírovou, fosforečnou ani 
dusičnou, ale pouze kyselinu citrónovou izolovanou z citrusových plodů. 
Jeho 100% přírodní složení znamená, že CITRUS je zcela neškodný pro 
jakýkoliv železný či neželezný materiál, plasty, gumu, nátěry a lamináty. 
 
Proto je CITRUS ideální pro všechny příležitosti, kde je problémem 
odstranění nahromaděných anorganických depozitů jako jsou: 

• vodní kámen a vápenné skvrny 
• cementy 
• korozní skvrny 
• oxidy 
• soli  

 
Citrus je ideální pro čištění pochromovaných částí , nerezových ocelí se 
zrcadlovou úpravou, stříbrných předmětů a předmětů z drahých kovů, 
lakovaných povrchů s korozními skvrnami, plaket nebo předmětů z mosazi, 
mědi, sanitárního zařízení, keramických obkladů, apod. Je velmi dobře 
účinný i při ředění 1:5. Citrus má samoleštící ú činek , zanechává povrch 
zářivě čistý bez nutnosti jeho leštění. 

  

JAK  Vodovodní baterie/sprchové kouty 

Nastříkejte Citrus na ošetřovaný povrch, nechte působit po dobu 5 minut a 
následně opláchněte studenou vodou nebo setřete vlhkou houbou či hadrem. 

Stříbrné p ředměty a malé p ředměty 

Ponořte do neředěného  produktu a ponechejte působit po dobu 15 až 30 
minut, potom opláchněte a vysušte 

Rozsáhlé plochy 

Nastříkejte čistý CITRUS; podle situace odrhněte pomocí hrubé houby a 
následně opláchněte vodou.  

Radiátory a/nebo tepelné vým ěníky 

Jestliže byl radiátor demontován, preferuje se vždy ponoření do čistého 
produktu na dobu 1 až 8 hodin. Potom se vyfouká stlačeným vzduchem, 
opláchne a znovu vyfouká.   

  

KDE Domácnosti (vodovodní baterie, koupelny) 
Wellness centra 
Aquaparky 
Hotely 
Potravinářství 
Údržba nerezových a chromovaných součástek v sociálních zařízeních   

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

415.001 
415.001+500.002 
415.005 

Láhev 750 ml bez postř. 
Láhev 750 ml s postř. 
Kanystr 5 kg 

Karton 12 kusů  
Karton 12 kusů 
Karton 2 kusy 

 


