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SCALE - OFF - LS - 30 
MARINE 

 

Περιγραφή 
 Το SCALE-OFF-LS-30 είναι ένα όξινο υγρό προϊόν καθαριστικό σκουριάς και 
καθαλατώσεων.  

Είναι ευδιάλυτο στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία και είναι ασφαλές στα ευπαθή 
μέταλλα και στο Αλουμίνιο. 
 
 Είναι το μοναδικό υλικό αφαιρέσεως σκουριάς και αλάτων  που είναι ασφαλές 
στο Αλουμίνιο. 
 
Κύρια Χρήση 
 
 Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση σκουριάς και καθαλατώσεων από 
αλουμινένια σκάφη. 
  

Το SCALE-OFF-LS-30 παρουσιάζει τα ακόλουθα  πλεονεκτήματα:  
 
α).Το προϊόν εκτός από την σκουριά και τις διαβρώσεις επειδή περιέχει και 

ενεργώς δρώντα συστατικά, αφαιρεί λάδια, αιθάλες κ.λπ.. και δρα σαν καθαριστικό 
γενικής χρήσεως. 
 β).Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες και ως εκ τούτου είναι ασφαλές επί 
όλων των μετάλλων. 
 γ).Είναι ασφαλές επί των χρωματισμένων επιφανειών. Αφαιρεί μόνο τη 
σκουριά στα σημεία όπου υπάρχει εξαιτίας της διαβρώσεως του χρώματος και 
ξαναδίνει στις επιφάνειες μία λαμπερή και φρεσκοβαμμένη όψη. 
 δ).Είναι σχετικά ασφαλές επί του προσωπικού διότι δεν περιέχει ισχυρά οξέα 
και δεν είναι πτητικό. 
 
Εφαρμογές 
 Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της σκουριάς, διαβρώσεων, αιθάλης, 
λαδιών κ.λπ.. Για αφαίρεση σκουριάς από τα σκασίματα του χρώματος. Για 
καθαρισμό των ξύλινων καταστρωμάτων των πλοίων και γυάλισμα λιθίνων 
επιφανειών (πλακάκια, τούβλα, μάρμαρα κ.λπ..). Είναι ιδανικό για αποξείδωση, 
απολάδωση και καθαρισμό του αλουμινίου.  
Ιδανικό για καθαρισμό καθαλατώσεων σε εξωλέμβιες μηχανές.  
    
Άλλες Χρήσεις 
 Το SCALE-OFF-LS-30 χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση καθαλατώσεων 
από λέβητες, εναλλάκτες θερμότητος, βραστήρες, συστήματα ψύξεως, σιντριβάνια, 
παγομηχανές, καφετιέρες,  κ.λπ..  και οπουδήποτε  υπάρχει Αλουμίνιο.  
Δρα εν ψυχρώ ή εν θερμώ. 
 
 Όταν υπάρχουν προς καθαρισμό διάφορα μέταλλα όπως σίδηρος, χαλκός κ.λ.π. 
μαζί με το Αλουμίνιο, τότε συνιστάται η χρήση του SCALE-OFF-LS-30 γιατί 
οποιαδήποτε άλλο υλικό θα καταστρέψει το Αλουμίνιο. 
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Τρόπος εφαρμογής 
 
Χρησιμοποιείται με πινέλο ή εμβάπτιση ως έχει ή αραιωμένο με νερό και σε αναλογία 
ένα μέρος υλικού σε τέσσερα έως έξι μέρη νερού, ανάλογα με τις περιπτώσεις 
καθαρισμού. Ξεπλύνετε με νερό. 

 Για καθαρισμό καθαλατώσεων χρησιμοποιείται αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 10 - 20% 
ανάλογα των επικαθήσεων των αλάτων. Δρα εν ψυχρώ ή εν θερμώ. Για καλύτερα 
αποτελέσματα συνιστάται εν θερμώ σε θερμοκρασία μέχρι 500C. 
 Εάν η θερμοκρασία υπερβεί τους 50 oC πιθανόν το υλικό να επηρεάσει ελαφρώς 
το Αλουμίνιο.  
 Η ανακυκλοφορία βοηθά στην διάλυση των καθαλατώσεων. Ο χρόνος επαφής 
είναι από 1 – 3 ώρες ανάλογα με την περίπτωση. Κατόπιν ξεπλένεται το σύστημα με 
νερό. Όταν το σύστημα καθαρίσει και ξεπλυθεί, όταν μαζί με το αλουμίνιο υπάρχουν και 
άλλα μέταλλα, χρησιμοποιείστε το προϊόν μας KEM-NUTRO-S σε αναλογία 1,5 - 3% σε 
νερό και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για δύο ώρες. Αδειάστε το σύστημα και 
ξεπλύνατε με νερό. 
 Όταν στο σύστημα υπάρχει μόνο αλουμίνιο, ξεπλύνετε μόνο με νερό.  
 
 
Έγκριση: 

 Είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης 
Γ.Χ.Κ. 16434/0/2012. 

 
Προφυλάξεις 
 Το SCALE-OFF-LS-30 είναι ένα όξινο προϊόν γι αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά την χρήση του. Συνιστάται η χρήση 
προστατευτικών μέσων όπως γάντια, γυαλιά, μάσκες κ.λ.π. 
Συσκευασία 
 Το SCALE-OFF-LS-30 διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 22 κιλών ή σε βαρέλια 
των 220 κιλών. 
 
 


