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Allmän information 
Smuts och kalkavlagringar orsakar mikrobiell tillväxt i vas/hink vattnet 
och ger sämre kvalitet på blommorna och kan resultera i ökat svinn. 
Doseringsenheter (som t.ex.pumpar) kan sättas igen av smuts och 
kalkavlagringar och ger då felaktig dosering.  
 

Allmänt  
 Chrysal Cleaner är ett rengöringsmedel för hinkar, vaser, ytor, 

verktyg och doseringsutrustning.  
 Avlägsnar kalk och organisk smuts snabbt och effektivt, vilket ger 

renare och mer jämnt behandlade ytor. 
 Finns som 1 liters flaska.  
 

Fördelar 
 Chrysal Cleaner är luktfritt och efterlämnar inga fläckar på golv, 

mattor eller kläder. 
 Ingen negativ påverkan på blommorna eller dess utseende. Däremot bidrar Chrysal 

Cleaner till ökad hållbarhet och ett längre vasliv.  
 Det är biologiskt nedbrytbart och kan tömmas direkt i avloppet.   
 Reducerar svinnet.  
 Minskar vattenförbrukningen.  
 

Användningsområden 
 Lämplig för alla typer av kranvatten.  
 För rengöring av hinkar, vaser, ytor, verktyg och Chrysal doseringsenhet.  
 Applicera rengöringslösningen med en borste på de ytor som ska behandlas. Låt 

lösningen verka i 5 till 10 minuter. Skölj med rent vatten.   
 Framtaget för odlare, grossister, detaljhandeln och florister.   
 För bästa effekt rekommenderar vi att använda Chrysal Cleaner regelbundet varje vecka 

och även att desinficera med sprayet Clean Touch RTU.  
 

Rekommendationer  
 Förvaras svalt och mörkt, företrädesvis mellan 5 °C och 25 °C.  
  Hållbarhet: 36 månader i sluten förpackning vid korrekt förvaring.  
 Chrysal Cleaner ger en sur lösning. Använd därför endast syrabeständiga pumpar, slangar 

och ventiler av EPDM-gummi.  
  Dosering: 10 ml per liter vatten (1 %).   
 Använd inte på marmor eller andra kalkhaltiga vägg-/golvmaterial, inte heller på hinkar 

eller vaser i metall (zink, koppar, järn).  
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Användning på Chrysal doseringsenhet  
Avkalka doseringsenheten 1 - 4 gånger i månaden, beroende på vattnets hårdhetsgrad, 
med Chrysal Cleaner.  
 
Följ anvisningar för avkalkning av Chrysal doseringsenhet:  
 Ta ur uppsugningsröret från Chrysal Professional dunken.  
 Placera uppsugningsröret i flaskan med Chrysal Cleaner lösning.  
 Tryck på handtaget till doseringsenheten tills blandningen av vatten 

och Chrysal Cleaner avger ett skum.  
 Stäng handtaget och lämna doseringsenheten fylld med lösningen i 

minst 8 timmar (helst över natten eller helgen).  
 Sätt tillbaka uppsugningsröret i Chrysal Professional dunken.  
 Tryck på handtaget till doseringsenheten och spola igenom 

doseringsenheten. 
 Doseringsenheten är nu klar att användas. Viss skumning av 

lösningen skadar inte blommorna. 

T413 / SE / v1901 


