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 MELT  

Rychle ú činkující odstra ňovač 
ucpaných odpad ů s kyselinou 

MELT rychle a účinně uvolňuje 
ucpání odpadů . Účinně působí 
i v případě hluboce uložených 
ucpání organického původu 

  

PROČ 
  

MELT je výrobek s vysokou koncentrací kyseliny sírové  a inhibitorů koroze, 
který v několika málo minutách  uvolní ucpávky způsobené  odolnými 
nánosy tuků, bílkovin, škrobů, vlasů, celulózy vápna, vodního a močového 
kamene, papíru, hygienických pomůcek, listí, apod.  
MELT nenapadá materiály odpadového potrubí, ani těsnění z umělé hmoty 
nebo gumy.   
 
Díky své vysoké specifické hmotnosti (1,8 kg/litr) dosahuje i hluboce 
uložených ucpávek překrytých vodou (proteče). Chemická reakce, kterou se 
rozpouští organické látky tvořící ucpávku /překážku odtoku, je silně 
EXOTERMICKÁ , což zvyšuje šanci na úspěšné odstranění.  

  

JAK  Z odpadu nebo WC pokud možno odstraňte přebytečnou vodu (nechte 
odtéci) a nasaďte si ochranné  rukavice. Pomalu nalijte 0,5 – 1 dcl prostředku 
do ucpaného odpadu za pomoci  plastového trychtýře, počkejte asi 30 
sekund a poté přidejte cca. 0,5 l vody. Nechte  působit po dobu 2 min. a 
potom propláchněte dostatečným množstvím vody. V případě velmi těžkých 
ucpávek je někdy nutno aplikaci zopakovat. 
 
VAROVÁNÍ: nenaklánějte se nad čištěný odpad (výlevku) během působení 
přípravku, zabraňte styku s hliníkem a chromovanými díly. Před použitím 
pozorně přečtěte návod k použití na etiketě. 
Nezapomeňte, že MELT, ačkoliv byl navržen s ohledem na maximální 
bezpečnost, zůstává v každém případě korozívní látkou. Proto doporučujeme 
použít při jeho aplikaci rukavice určené pro práci s kyselinami a během práce 
mít otevřená okna s dobrým zajištěním větrání interiéru. Nekontrolujte 
potrubí tak, že byste přibližovali svoji tvář k odpadnímu potrubí během 
zákroku. Nedotýkejte se zbývající vody v umyvadle a zabraňte případnému 
postříkání touto vodou. 
Pozor! V důsledku exotermické reakce může v případě ucpání  na 
vodorovných plastových potrubích dojít až  k tepelné deformaci potrubí! 
NEMÍCHEJTE S ŽÁDNÝMI DALŠÍMI PRODUKTY.  
MELT je utěsněn dvojitým bezpečnostním uzávěrem. 
DRŽTE MIMO DOSAH DĚTÍ!!! 

  

KDE Všude tam, kde se musí vyčistit ucpaný odpad  

  

  

  

  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

708.001 
708.002 

Láhev 750 ml  
Láhev 2000 ml 

Karton 12 kusů  
Karton 6 kusů 

 


