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BIOMUS - Kwas cytrynowy E330 czysty bez domieszek 1kg
 

Cena: 29,90 pln

Opis słownikowy

Producent BIOMUS

Opis produktu
 

Opakowanie: 1kg

Nazwa:  Kwas cytrynowy
Synonimy:  Citric acid, E330
Gatunek:  Czysty
Czystość:  Czysty minimum 99,9%
Wzór chemiczny:  C6H8O7
Nr CAS:  77-92-9
Nr WE:  201-069-1
Nr index:  nie dotyczy

Kwasek cytrynowy jest organicznym związkiem chemicznym, otrzymywanym z niedojrzałych owoców cytryn, przez tzw. fermentację
cytrynową. W przyrodzie występuje przede wszystkim w owocach cytrusowych, ale również w owocach kiwi, truskawkach, porzeczkach,
malinach, borówkach oraz warzywach, również w pomidorach i burakach cukrowych.

Zastosowanie:

Najprostszym i jednocześnie najbardziej znanym sposobem jego zastosowania, jest pasta, którą otrzymujemy po zmieszaniu kilku łyżek
proszku i niewielkiej ilości wody. Powstały w ten sposób roztwór, doskonale sprawdza się jako odkamieniacz. Nałożenie jej na
np.zabrudzony kran i pozostawienie na ok. 5 minut, pozwala na bezproblemowe usunięcie brudu i kamienia powstałego z wody. Dzięki
kwaskowi cytrynowemu, możemy również pozbyć się kamienia z czajnika czy ekspresy do kawy.

Kwas cytrynowy posiada również walory odświeżające. Rozpuszczony w wodzie, zastępuje preparaty chemiczne, pozwalając na
dokładnie wyczyszczenie i pozbycie się nieprzyjemnego zapachu i osadów z filiżanek i kubków po kawie i herbacie, również z armatury
łazienkowej.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Doskonale sprawdza się przy czyszczeniu, odkamienieniu i usuwaniu nieprzyjemnych zapachów z pralek, zmywarek i wspomnianych
wyżej ekspresów do kawy. Niezastąpiony również w czyszczeniu kuchni i łazienki.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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