
 
 

FAREN industrie chimiche spa 
faren.com > psm@faren.com 
  

FAREN s.r.o. 
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod 
Tel.: +420 572 630 555-6 
Fax. +420 572 630 557 
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz 

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 
Vydáno: 03/13 

 
 
Strana  1 ze 1 

 
 

 
 
 

 

DESCALER   
Koncentrovaný víceú čelový 
odstra ňovač vodního kamene 

 

Rychle účinkující odstraňovač 
vodního kamene založený na 
kyselině mravenčí a výkonných 
korozních inhibitorů. Ideální 
přípravek pro řešení problémů 
vodhího kamene v domácnosti. 

  
PROČ  Díky velmi rychlému účinku chemické reakce dojde již během několika minut 

k úplnému odstranění vodního kamene z domácích spotřebičů.  
Descaler zvyšuje účinnost spotřebičů, šetří energii a prodlužuje životnost. Je 
ideální pro varné konvice, parní trouby, kávovary, pračky, žehličky, sprchové 
hlavy apod.  
 
Přípravek je zcela neškodný pro plastové a kovové povrchy . 

  

  

JAK  Varná konvice 
Naplňte konvici do poloviny vodou a uveďte vodu do varu. Po vypnutí přidejte 
do konvice jednu dávku (100 ml) Descaleru a počkejte 10 minut. Poté roztok 
vylejte, konvici naplňte čistou vodou a uveďte opět do varu. Konvici ještě 
následně propláchněte.  
 
Parní žehli čka 
Připravte roztok v poměru 1:5 (jeden díl Descaleru na 5 dílů vody). 
Žehličku nažhavte na střední teplotu a do poloviny ji naplňte roztokem. 
Několikrát žehličku nakloňte tak aby se roztok dostal do všech koutů a poté ji 
postavte na žehlící část a nechte roztok několik minut reagovat. Poté 
stisknutím tlačítka páry roztok z žehličky vyprázdněte do předem připravené 
nádoby. Následně žehličku propláchněte čistou vodou. 
 
Kávovar a Parní trouba 
Připravte roztok v poměru 1:5 (jeden díl Descaleru na 5 dílů vody). Poté 
roztok nalijte do vodní nádržky a postupujte podle instrukcí daných výrobcem  
spotřebiče. 
 
Pračka 
Nalijte dva díly (200 ml) Descaleru do zásobníku pro prací prostředek, 
nastavte pračku na 60 stupňů a zvolte běžný program bez předpírky. Pozor, 
používejte bez prádla. 
 
Sprchová hlava / Vodovodní baterie 
Připravte roztok v poměru 1:5 (jeden díl Descaleru na 5 dílů teplé vody). 
Hlavici ponořte na několik minut do roztoku anebo použitím vhodné láhve s 
postřikovčem je roztok možné nastříkat přimo na ošetřovaný povrch. Nechte 
několik minut působit a poté opláchněte čistou vodou. 

 

 

 

   

KDE Domácnosti 

 Profesionální kuchyně 

 Hotely, Restaurace 

 Vodo-topo 

  

  

BALENÍ  

 

Kód výrobku  Objem  Balení  

  755 500 Láhev 500 ml Karton 12 kusů 
 


