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Kalk-Ex  
För att förebygga  
hårtsittande kalkavlagringar  

Kalk-Ex  
For å forebygge  
gjenstridig kalkavleiring  

SV  Kalk-Ex stabiliserar vattnets hårdhet och motverkar 
 kalkavlagringar på väggarna samt i spabadets ledningar.
Användning: Tillsätt 20-30 ml/m3 omedelbart efter varje 
 påfyllning.

Dosera SpaTime Kalk-Ex omedelbart efter varje påfyllning 
och före tillsättning av skötselmedlen direkt i spabadets 
vatten när cirkulationspumpen är i gång.

Produkten får enbart användas för avsett ändamål enligt 
anvisningarna.

VARNING – H290 Kan vara korrosivt för metaller. H319 Orsakar 
allvarlig ögonirritation. P101 Ha förpackningen eller etiketten 
till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkom-
ligt för barn. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P305 + 
P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 Vid bestående ögonirrita-
tion: Sök läkarhjälp. P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en 
godkänd avfallsanläggning. Får inte användas tillsammans 
med andra produkter. Får ej  förtäras. 
Innehåll: Innehåller polykarbonsyra.

NO  Kalk-Ex hindrer kalkavleiringer på veggene og i 
 rørsystemet til boblebadet.
Bruk: Tilsett 20 – 30 ml Kalk-Ex per m3 rett etter hver fylling.

Doser kalkfjerneren like etter hver fylling og før tilsetting  
av pleiemiddel, tilsettes direkte i boblebadvannet mens 
 pumpen går.

Dette produktet må kun brukes til det angitte formålet og som 
anvist.

ADVARSEL – H290 Kan være etsende for metaller. H319 Gir 
alvorlig øyeirritasjon. P101 Dersom det er nødvendig med 
legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 
Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Benytt vernehansker/
vernebriller. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: 
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kon-
taktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. 
Fortsett skyllingen. P337 + P313 Ved vedva-
rende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P501 Inn-
hold/ beholder leveres til godkjent avfalls-
anlegg. Skal ikke brukes sammen med andre 
produkter. Skal ikke inntas. 
Innholdsstoffer: inneholder polykarbonsyre.
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