
 

DISCAL C3 
KWASOWY PREPARAT DO USUWANIA KAMIENIA  

Z WIZUALNYM WSKAŹNIKIEM DOZOWANIA ORAZ NEUTRALIZACJI  

 

7 doskonałych powodów, by używać DISCAL C3 
1. DISCAL C3  jest kwasowym środkiem czyszczącym, który umożliwia natychmiastowe rozpuszczenie zaczynu 
cementowego, nalotów, resztek cementu oraz doskonałym środkiem usuwającym kamień wapienny.  2. DISCAL C3 zawiera 
wizualny wskaźnik dozowania, który pozwala na przygotowanie precyzyjnych i ekonomicznych rozcieńczeń (eliminując 
niepotrzebne, nadmierne zużycia produktu).  
3. Proces odwracalny ze wskaźnikiem neutralizacji; neutralizację osiąga się wtedy, kiedy zniknie kolor niebieski. 
4. DISCAL C3  zawiera środki powierzchniowo czynne oraz rozpuszczalniki organiczne, które emulgują tłuszcze zwierzęce 
i mineralne.  
5. Zawiera  inhibitory korozji, nie działa szkodliwie na metale. 
6. DISCAL C3 jest skuteczny do odświeżenia ścian i podłóg nowych lub starych, usuwa z nich ślady rdzy, pleśni, szare 
naloty oraz różnorodne tlenki na powierzchniach takich jak: beton, tarasy z kamienia naturalnego, płytki na zewnątrz, 
nieoszlifowany marmur, comblanchien oraz wszelkie powierzchnie z kamienia budowlanego, posadzki z płyt kamiennych, 
kostka brukowa, krawędzie, etc...  
7. Usuwa naloty wapienne, powstające na basenach oraz muszle narosłe na kadłubach statków. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

   Budownictwo                  Przemysł          Instytucje    
 
Umożliwia czyszczenie cementowych posadzek garażowych oraz przygotowanie podłóg przed malowaniem. 
Doskonale nadaje się do odnawiania posadzek (płytki terakotowe, kamień, posadzki przy basenach,…). 
Usuwa ślady rdzy i pleśni oraz różnorodnych mchów. 
DISCAL C3  jest używany przez profesjonalistów: w garażach, stacjach naprawczych, przez glazurników, służby miejskie, w 
warsztatach, na basenach, w firmach budowlanych, przez hydraulików, itd… 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Wygląd: pomarańczowawy płyn  
pH : pomiędzy 0 i 1 
Zapach : ostry 
Gęstość : 1.20 + 0.02 
Zawiera kwas chlorowodorowy, fosforowy i 
cytrynowy oraz silne inhibitory korozji. 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść  się do karty 
charakterystyki produktu.  

 

 
Rozcieńczyć DISCAL C3 w wiaderku do uzyskania pożądanego koloru : 
NIEBIESKI :  Usuwanie szarych nalotów z podłóg  terakotowych, zaczynu cementowego, 
resztek cementu lub wapna o niezbyt grubej warstwie. 
 ZIELONY: odnawianie posadzek szczególnie zanieczyszczonych w warsztatach, 
garażach, stacjach naprawczych. Oczyszczanie posadzek przed malowaniem. 
Czyszczenie fontann, wnętrz basenów, stref silnie pokrytych warstwą nalotu kamiennego.  
Generalnie usuwanie tlenków metali oraz wszelkich nalotów wapiennych.  
POMARAŃCZOWY : Usuwanie osadów cementowych lub betonowych o znacznej 
grubości z wnętrza betoniarek, sprzętu budowlanego, usuwanie warstw muszli narosłych 
na kadłubach statków oraz czyszczenie posadzek kafelkowych przy odbiorze budynków 
po budowie. 
Kiedy produkt staje się CZERWONY : stężenie jest  maksymalne, zastrzeżone do 
naprawdę trudnych prac (dotrawianie). 
Proces jest odwracalny, w przypadku nadmiernego stężenia dolać wody, aż do 
uzyskania pożądanego koloru. 
Neutralizacja : produkt jest zneutralizowany kiedy kolor NIEBIESKI znika. 

Po naniesieniu przez rozlanie lub przez rozpylanie pozostawić, aż produkt zadziała, 
oczyścić szczotką oraz spłukać wodą pod ciśnieniem.  
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TURBOCHOC : płyn do udrażniania kanalizacji. 
 

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za 
nieodpowiednie użycie naszych wyrobów. 

 

 

 


