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APESIN POOLS
Multifunctionele ontkalker en ontvetter

voor douches, sanitaire ruimten en rond zwembaden
Samenstelling:
100 gr APESIN POOLS bevat: 12 gr
citroenzuur, 9 gr fosforzuur, anionische
oppervlakte-actieve stoffen (< 5 %),
kleurstof en parfum.
Bevat geen chloor, noch aldehyde of fenol.
pH: +/- 1.

Eigenschappen:
Verwijdert gemakkelijk kalkaanslag,
urinekristallen en zeepaanslag. Reinigt
aangekorste vet- en albumine aanslag.

Voor reiniging in één arbeidsgang: Het
product op de oppervlakken met behulp
van het inschuimapparaat aanbrengen.
Dosering 2,5 % à 10 % naargelang de
vervuilingsgraad. Laten inwerken gedurende 15 minuten. Naspoelen met water.
Bij normale vervuiling: APESIN POOLS
verdund tot 0,5 % à 2,5 % toepassen. Laten
inwerken, schrobben en met water
naspoelen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik:
Toepassingsgebieden:
Sanitair, badkamers, douches, rond
zwembaden, enz. Niet toepassen op
marmer of andere oppervlakken gevoelig
voor zuren.

Toepassing / dosering:
Bij zware vervuiling: Verwijder op
mechanische wijze het grove losliggende
vuil. APESIN POOLS puur op de schijf,
spons of doekje gieten en wrijven. 1 minuut
laten inwerken en met water naspoelen.

Bevat fosforzuur. Irriterend voor de ogen en
de huid. Draag geschikte handschoenen en
beschermingsmiddel voor de ogen/ het
gezicht. Bij aanraking met de ogen
onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid
onmiddellijk wassen met veel water.
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Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijdert houden van eet-, drinkwaren en
van dierenvoeder. Niet eten, drinken of
roken tijdens gebruik. In geval van inslikken
onmiddellijk een arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen. Deze stof en/of
verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Bescherming van het milieu:
Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet inzake waspoeders en
reinigingsmiddelen alsook aan de
productienormen die daaruit voortvloeien.
De gebruikte grondstoffen moeten biologisch afbreekbaar zijn.
Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.
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