
   
 

 DESTONE POWDER 

 

Preparat w proszku do odkamieniania ekspresów,  
czajników i innych urządzeń i powierzchni. 

 

ZASTOSOWANIE: Preparat w proszku do odkamieniania ekspresów, czajników i wszelkich 
powierzchni i urządzeń odpornych na działanie kwasów. 

WŁAŚCIWOŚCI: Środek do usuwania osadów mineralnych gromadzących się w trakcie 
eksploatacji. Zalecany do zmywarek gastronomicznych oraz domowych, 
ekspresów, czajników, wyparzarek, bojlerów, grzałek elektrycznych, kotłów, 
parowników, nagrzewnic oraz wszelkich zakamienionych urządzeń. 

DOZOWANIE: 100g preparatu rozpuścić w 1 litrze ciepłej wody ok. 50oC. 
Roztwór wlać do czyszczonego urządzenia i pozostawić do odkamieniania. 
Preparat wylać, a urządzenie staranie wypłukać wodą. 
W przypadku zmywarek wsypać 50 – 200g do komory z wodą i uruchomić 
zmywarkę. 

WŁAŚCIWOŚCI 

FIZYKO-CHEMICZNE: 

Kolor: biały proszek lub kryształki. 

Stan skupienia: ciało stałe. 

Wartość pH: dla 1% roztworu 2-3 
 

SKŁAD: Kwas amidosulfonowy. 
 

KLASYFIKACJA: Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. 
 

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w oryginalnym pojemniku, szczelnie zamkniętym, z dala              

od promieni słonecznych, w chłodnym i dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu. Nie trzymać w pobliżu żywności i napojów.   

UWAGI 

OSTRZEGAWCZE:  

Uwaga! Zawiera kwas amidosulfonowy  
H315 – Działa drażniąco na skórę. 

H318 – Działa drażniąco na oczy. 

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki; kat. przewlekła 3 
 

KONTAKT Z SKÓRĄ:  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku 
poparzenia nałożyć jałowy opatrunek. Zanieczyszczoną skórę zmywać dużą 
ilością wody przez co najmniej 15 minut. Nie stosować mydła i żadnych 
środków zobojętniających. Wymagana pomoc lekarza.  
 

KONTAKT Z OCZAMI:  Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym 
strumieniem wody, usunąć szkła kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie 
przez ok. 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i 
poruszać gałką oczną. Po przemyciu nałożyć na oczy jałowy opatrunek bez 
żadnych leków i zwalczać ból lekami przeciwbólowymi. Koniecznie wezwać 
pomoc medyczną. 
 

POŁKNIĘCIE: Natychmiast zapewnić pomoc medyczną. NIE prowokować 
wymiotów –niebezpieczeństwo aspiracji do płuc.  Nie podawać nic do picia w 
przypadku podejrzenia perforacji układu pokarmowego. Zapobiec utracie 
przytomności u poszkodowanego. W przypadku wystąpienia naturalnych 
odruchowych wymiotów trzymać poszkodowanego w pozycji nachylonej do 
przodu. W przypadku wystąpienia duszności podawać tlen do oddychania. 
 

 


