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Informacje 
 Środek czyszczący do pojemników, wazonów, powierzchni, narzędzi 

oraz dozowników. 
 Zanieczyszczenia i osad wapienny zatykają dozowniki 

uniemożliwiając ich prawidłowe działanie. 
 Nagromadzenie kamienia i brudu powodują: 

 zwiększenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w 
wazonie lub pojemniku. 

 niższą jakośd kwiatów, co prowadzi do dodatkowych strat. 
 Produkt dostępny w butelkach o pojemności 1 l. 

 

Efekty stosowania 
 Szybko i skutecznie usuwa kamieo oraz zanieczyszczenia 

organiczne. 
 Używany raz w tygodniu skutecznie chroni dozowniki przed zakamienieniem. 
 Produkt nie jest fitotoksyczny dla kwiatów i nie obniża ich wartości ozdobnej. 
 

Korzyści 
Chrysal Cleaner jest doskonałą alternatywą dla chloru, ponieważ: 
 Chrysal Cleaner jest bezwonny. 
 Produkt nie oddziałuje na ilośd drobnoustrojów w oczyszczalniach ścieków. 
 Usuwa osad wapienny sprawiając, że powierzchnia jest czystsza i gładsza. 
 Nie tworzy plam na podłogach, dywanach i ubraniach. 
 

Zastosowania 
 Odpowiedni do każdego rodzaju wody z kranu. 
 Przeznaczony do czyszczenia dozowników Chrysal. 
 Przeznaczony do usuwania kamienia i brudu. 
 Stosowany przez ogrodników, producentów bukietów, hurtowników, detalistów i 

konsumentów. 
 

Oszczędności 
 Redukuje ilośd wyrzucanych kwiatów. 
 Zmniejsza ilośd prac porządkowych. 
 Zmniejsza zużycie wody. 
 

 

Karta produktu – Chrysal Cleaner 
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Zalecenia: 
 Produkt należy przechowywad w ciemnym i chłodnym miejscu, w temp. od 5°C do 25°C. 
 Okres ważności: 36 miesięcy dla produktu w zamkniętym opakowaniu oraz 

przechowywanym w odpowiednich warunkach. 
 Chrysal Cleaner daje roztwór kwasu, dlatego należy stosowad wyłącznie kwasoodporne 

pompy, węże i zawory z gumy EPDM. 
 Dawkowanie: 10 ml na litr wody (1%). 
 Jak stosowad: Za pomocą pędzla nanieśd roztwór na czyszczoną powierzchnię. Pozostawid 

do wchłonięcia, na czas 5 do 10 minut. Spłukad czystą wodą. 
 Do dezynfekcji pojemników, wazonów, narzędzi, stołów roboczych, podłóg i chłodziarek 

zaleca się stosowanie Chrysal Clean Touch. 
 Nie stosowad na powierzchniach marmurowych i innych zawierających wapieo oraz w 

metalowych (cynk, miedź, żelazo) pojemnikach i wazonach bez warstwy ochronnej. 
 Chrysal Cleaner jest biodegradowalny. Pozostałości roztworu mogą byd odprowadzane do 

kanalizacji. 

Sposób czyszczenia dozowników Chrysal 
Dozownik należy odkamieniad za pomocą środka czyszczącego Chrysal zgodnie z instrukcją 
zamieszczona poniżej, z częstotliwością 1–4 razy w miesiącu. Częstotliwośd zależy od twardości 
używanej wody. 
 
Usuwanie kamienia z dozownika Chrysal: 
 Wyjąd wąż ssący z pojemnika Chrysal Professional. 
 Umieścid wąż ssący w butelce Chrysal Cleaner. 
 Odkręcid zawór wody do chwili gdy woda zmieszana z Chrysal Cleaner 

utworzy pianę. 
 Zakręcid zawór wody i pozostawid dozownik wypełniony roztworem na 

co najmniej 8 godzin (najlepiej na noc lub na weekend). 
 Umieścid wąż ssący z powrotem w pojemniku Chrysal Professional. 

Odkręcid zawór wody i wypłukad dozownik. 
 Dozownik jest gotowy do użycia. Niewielkie spienienie pozostałości 

roztworu nie jest szkodliwe dla kwiatów. 


