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* Foto endast som illustration.

Jets™ Descale Gel är en miljövänlig och effektiv behandling för borttagning av kalkavlagringar från hårt
vatten och urin samt avloppsrester i vakuumrör och toalettsystem. Gelens egenskaper ger förlängd
verkningstid och effektiv fördelning i vakuumsystemets ledningar. Denna kraftfulla produkt förhindrar
uppbyggnad av kalkavlagringar i vakuumledningar, spillvattentankar och andra komponenter och
håller avloppet fritt. Jets™ Descale Gel kan också användas för lokal rengöring direkt på avlagringar i
toalettskålen, och den kan tryggt användas på rostfritt stål, akrylplast och färg av god kvalitet. Rutinmässig
användning av Jets™ Descale Gel sätter stopp för kalkavlagringar i toalettsystem.

JetsTM Descale Gel
Produktnr.:................................................................................................................ 10 liter 813398972
Produktnr.:................................................................................................................. 5 liter 813398973

Urin reagerar med mineraler i vattnet och bildar en tjock och hård, kalkhaltig beläggning på insidan av
avloppsledningarna. Denna beläggning byggs på och bromsar avloppsvattnet, minskar vakuumeffekten
och blockerar till slut rören. Speciellt i horisontella delar kan de aggressiva salterna angripa ventiler och
rörledningar under en längre tid.
För att motverka dessa problem på ett effektivt sätt rekommenderar vi användning av Jets™ Descale Gel.
Använd den rekommenderade doseringen av Jets™ Descale Gel som rutinbehandling i toaletter och rör.
Borttagning av mindre avlagringar kan utföras utan stängning av toalettsektionen.
Jets™ Descale Gel fungerar även på kraftigt igensatta rör. För borttagning av kraftiga avlagringar
rekommenderar vi stängning av toalettsektionen och intensiv extradosering, anpassad till de svåraste
avlagringarna. Efter spolning av rörsystemet, använd Jets™ Descale-produkter regelbundet för att
permanent stoppa uppbyggnad av nya avlagringar.
För information om hälsa, säkerhet och miljö, se ansluten Safety Data Sheet.
Anm.: Ändringar kan ske utan föregående meddelande.
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Princip och
funktion

Fördelar med Jets™ Descale Gel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Underhåll med rutinmässig användning av Jets™ Descale Gel sparar tid och pengar.
Undvik dyra stopp och rörbyten orsakade av kalkavlagringar från urinen.
En unik biologisk produkt som är säker och effektiv.
Inget behov av högt tryck eller starka kemikalier.
Skonsam mot användare, rör och miljö.
Verkar inte korroderande på metall, skadar inte PEH-rör och löser inte upp packningar.
Säker att använda på rostfritt stål, akrylplast och färg av god kvalitet.
Innehåller inhibitorer som förhindrar systemskador.
Inte brandfarlig.

Den tjocka konsistensen hos Jets™ Descale Gel bidrar till produktens förmåga att fästa på rörens insida så
att den förblir aktiv i rörsystemet längre än konventionella rengöringsprodukter.

Miljöfördelar
Jets™ Descale Gel uppfyller de strängaste föreskrifterna för miljö och säkerhet. Den kan tryggt släppas
direkt ut i befintliga avloppssystem.

Dosering direkt i huvudledning via automatisk doseringsenhet
Jets™ produktprogram omfattar speciellt konstruerade doseringsenheter som effektivt doserar Jets™
Descale Gel i vakuumtoalettsystem. För ytterligare information, kontakta din leverantör av produkter från Jets
Vacuum AS.
Förebyggande underhåll med automatisk doseringsenhet
Doseringsenheten ska anslutas i slutet av huvudledningen. Det är nödvändigt att bestämma antalet toaletter
som omfattas av doseringsenheten, för att sedan beräkna doseringen enligt nedan.
Beräkna 1 cl Jets™ Descale Gel per toalett och dag (om enheten omfattar 10 toaletter behövs alltså
uppskattningsvis 70 cl per vecka). Små doser med täta intervall är att föredra och det mest effektiva
rengöringssättet. För timerinställningar och bruksanvisningar, se datablad för din doseringsenhet.
Extradosering med automatisk doseringsenhet
Doseringsenheten ska anslutas i slutet av huvudledningen. Det är nödvändigt att bestämma antalet toaletter
som omfattas av doseringsenheten. Beräkna 7 cl Jets™ Descale Gel per toalett och dag. Om enheten
omfattar 10 toaletter behövs alltså uppskattningsvis 490 cl per vecka. Små doser med täta intervall är
att föredra och det mest effektiva rengöringssättet. Visuella inspektioner bör utföras varje vecka för att
följa processen. Dessa avgör också hur länge extradoseringen bör fortsätta. För timerinställningar och
bruksanvisningar, se datablad för din doseringsenhet.
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Dosering genom att tillsätta Jets™ Descale Gel direkt i toalett
Förebyggande underhåll
Tillsätt 2 cl Jets™ Descale Gel varannan dag i varje toalett. Vi rekommenderar att Jets™ Descale Gel
tillsätts när belastningen på systemet är som minst. Detta bidrar till att Jets™ Descale Gel finns kvar i
systemet så länge som möjligt.
Extradosering
Tillsätt 5 cl Jets™ Descale Gel dagligen (2,5 cl på morgonen och 2,5 cl på kvällen). Inspektera varje vecka
för att följa utvecklingen.

JetsTM Descale Gel extradosering
Om kraftiga avlagringar har bildats i rörsystemet kan det vara nödvändigt att utföra en inspektion
med boroskop eller visuellt för att få mer information om graden av avlagringar i toalettsystemet.
Rekommenderad mängd Jets™ Descale Gel bestäms av vakuumtryck, vattnets hårdhetsgrad, temperatur,
avstånd mellan doseringsenheter och antalet toaletter anslutna till ledningen. Kontakta Jets Vacuum AS
serviceavdelning för mer information.

Jets Vacuum AS produktutbud för rengöring
För information om Jets Vacuum AS hela produktutbud för rengöring och avkalkning, kontakta din leverantör.
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Section 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1. Product identifier
Product name: HONEY BEE 120MR SCALE REMOVER GEL
1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Use of substance / mixture: Toilet Cleaner
1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Company name: McGean Rohco (UK) Ltd
Qualcast Road
Lower Horseley Fields
Wolverhampton
West Midlands
WV1 2QP
UK
Tel: +44 (0) 1902 456563
Fax: +44 (0) 1902 457443
Email: sales@mcgean-rohco.co.uk
1.4. Emergency telephone number
Emergency tel: +44 (0) 1902 456563
(office hours only)

Section 2: Hazards identification
2.1. Classification of the substance or mixture
Classification under CHIP: This product has no classification under CHIP.
2.2. Label elements
Label elements under CHIP:
Hazard symbols: No significant hazard.
Precautionary phrases: Safety data sheet available for professional user on request.
2.3. Other hazards
PBT: This substance is not identified as a PBT substance.

Section 3: Composition/information on ingredients
3.2. Mixtures
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