
 

 Technický list  
CLEAMEN 311 zásaditý WC  

 
Objem: 750 ml    Kód výrobku: VC311007599  
Popis výrobku: 
Je určen na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních usazenin z 
vnitřních částí WC mís, pisoárů, umyvadel a dalšího sanitárního vybavení. Doporučuje se 
používat jen pro navržený způsob použití. Není vhodný pro ošetření ploch z hliníku a 
jiných kovů. 
Návod k použití: 
Prostředek se používá neředěný, nanese se na vnitřní stěnu WC mísy a nechá se stékat, 
případně se rozetře štětkou, aby byl rozprostřen po celém povrchu. Dále se nechá volně působit cca 5 - 10 min. 
Po této době se nanesený prostředek spláchne při současném použití WC štětky, aby došlo k odstranění 
veškerých nečistot. Je vhodné používat štětku s kartáčkem, který dosáhne pod převislý okraj WC mísy, kde se 
často drží nečistoty. Nenechávejte nanesený prostředek dlouhodobě působit (více jak 20 minut), v případě 
velmi silné souvislé vrstvy usazeného vodního kamene je vhodnější proces ukončit a mechanickým působením 
narušit tuto vrstvu, při opakovaném procesu dojde k jejímu rychlejšímu rozpuštění. 

Průměrné dávkování podle použití 

  pisoár WC mísa 

1 dávka v ml 20 40 
Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Není vhodný pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů. 
Nepoužívat na nerezové a chromované součásti vodovodních baterií mohlo by dojít k poškození povrchů. 
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. 
Fyzikální a chemické vlastnosti: 
Skupenství: Tekutina 
Barva: Zelená 
pH: 11,3 
Zápach: Charakteristický, chlorový 
Bezpečnostní upozornění: 
NEBEZPEČÍ. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro 
vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Bezpečnostní pokyny: 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před 
použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte 
ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo 
materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
 
Pokyny pro skladování: > 15°C < 25° C. Chránit před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. 
Skladujte pouze v originálním obalu. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. 
Balení: 750 ml – 17 kusů v kartonu, 12 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 816 kusů na paletě 
Uzávěr: bezpečnostní uzávěr s omezovačem průtoku 
Výrobce: 
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822 
E-mail: info@cormen.cz, www.cormen.cz 


