
A De-vízkő termékcsalád javasolt alkalmazási köre

Oldal 1

Alkalmazás AKRILKÁD FÓLIA CSEMPE
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Javasolt alkalmazások 
(a felvitel módja, a tisztítandó felület típusa, elhelyezkedése, és a felületre kifejtett hatás szerint) 

Megjegyzés: A vízkőoldó hatékonyságát jellemzően a vízkő típusa határozza meg. A jelzések az adott felületen történő felhasználás gyakoriságát mutatják. Ahol a ü jelet látja, azt a szert bátran 
használhatja a kiválasztott felületen. (ü= alkalmanként, üü=gyakran, üüü=leggyakrabban ezeken a felületeken/ ezekre a célokra használják) 

Esetenként a vízkő eltávolításához több szer kipróbálására is szükség lehet. 

MOZAIK 
felületek

ROZSDA-
MENTES 
felületek

KRÓMOZOTT 
felületek

SÓBONTÓ 
CELLÁK 

vízkőmente-
sítése

MOSÓGÉP, 
MOSOGATÓ-GÉP 
vízkőmentesítése

PEZSGŐMEDENCE 
(TELJES REND-

SZER) vízkőmente-
sítése

HŐCSERÉLŐK, 
CIRKÓ KAZÁ-

NOK vízkőmen-
tesítése

VÍZSZINTES 
FELÜLE-
TEKRE

 (folyadék)

DE-VÍZKŐ F  
(kiszerelések:

1 kg, 10 kg, 25 kg)

Csempe tisztítószer, 
vízkőoldó folyadék, 

elsősorban vízszintes 
felületekre

 A gélesített 
állag miatt el-

sősorban 
FÜGGŐLE-
GES FELÜ-
LETEKRE 
ajánljuk, de 

vízszintes fe-
lületekre is al-
kalmazható 

termékcsalád.

DE-VÍZKŐ G 
(kiszerelések: 

1 kg, 5 kg, 10 kg,
 20 kg)

Csempe tisztítószer, 
felületi vízkőoldó gél, 

elsősorban 
akrilkádakhoz, fóliás 

medencékhez

DE-VÍZKŐ GP 
(kiszerelések: 

1kg, 5 kg)

Felületi vízkőoldó gél 
rozsdamentes 

felületekre is alkalmas.
(több komponensű, 
szélesebb hatókörű 

vízkőoldó)

DE-VÍZKŐ GW
 1 kg

Felületi vízkőoldó gél, 
krómozott felületekre 

is 
alkalmas.

(több komponensű, 
szélesebb hatókörű 

vízkőoldó)

Elsősorban 
BERENDE-
ZÉSEK VÍZ-
KŐMENTE-
SÍTÉSÉRE 
ajánljuk, de 

feloldva 
alkalmas 
felületi 

vízkőoldásra 
is.

DE-VÍZKŐ P 
(kiszerelések:

 0,5 kg, 5kg, 10 kg, 
25 kg)

Szilárd lerakódást 
oldó szer (granulátum) 

- hőcserélők, 
só-elektrolízis cellák, 
UV-lámpák, homok-
szűrők, medencék, 

csőrendszerek 
vízkőmentesítésére. 
Pezsgőmedencék 

elvízkövesedett rend-
szereinek teljes 

vízkőmentesítésére

CIP szivaty-
tyúk, cirkó 

kazánok, hő-
cserélők víz-
kőmentesíté-

sére alkal-
mazható ter-

mék.

DINACLEAN C 
540G P 
1 kg-os

 Inhibitor bevonatot 
képez az alumínium, 

vas, réz, acél 
felületeken, így meg-
akadályozza a vízkö-

vesedést. 

http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_f_1_kg.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_f_10_kg.html
http://dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_f_25kg_os.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_g_1_kg.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_g_5kg.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_g_10_kg.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_g_20_kg_os.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_gp_1_kg_os.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_gp_5_kg_os.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_p_0_5_kg.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_p_5_kg.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_p_10_kg.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_p_25_kg_os.html
http://www.dinax.hu/ipari_vizkezeles/vegyszerek/vizkomentesites/dinaclean_c_540g_p_1_kg_os.html
http://www.dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/tisztitoszerek/de_vizko_gw_1_kg_os.html
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