WC LIQUID
W.C. - Reiniger

Samenstelling :

Toepassingsgebieden :

Belangrijk:

Bevat anionische oppervlakte-actieve
bestanddelen (< 5%), citroenzuur, kleurstoffen, parfum, verdikkingsmiddel, en
bewaarmiddel.
pH : +/- 2.

Voor alle potten van toiletten en urinoirs in
keramiek. Niet gebruiken op vlakken die
kunnen worden aangetast door zuren zoals
bijvoorbeeld marmer, email (meer bepaald
zirconemail), brillen en deksels van
toiletten in kunststof, alsook tegels en
vloeren.

Contact met de ogen vermijden
(overvloedig spoelen met water). De bus
goed gesloten en buiten het bereik van
kinderen houden. Niet samen met
chloorhoudende producten gebruiken.

Eigenschappen :
Lost gemakkelijk alle vormen van aanslag
en hardnekkige vlekken op in potten van
WC’s en urinoirs (kalkaanslag, roest, urine,
aangekorst vuil, enz.). Zorgt voor een
langdurige citroenfrisse geur. De lucht
verfrist en vermijdt het ontstaan van onaangename geuren. Door de dikvloeibare
samenstelling hecht het product zich
uitstekend op de toiletwand en bevordert
hierdoor de werking. De schuine hals
vergemakkelijkt het aanbrengen van Tofix
op moeilijk bereikbare plaatsen.

Toepassing / dosering :
Druk op de twee gladde delen van de knop
en draai hem rond. TOFIX wordt puur
gebruikt. Het hele binnenoppervlak van de
pot wordt bedekt met een ononderbroken
vloeibare film. De binnenrand, die normaal
moeilijk te bereiken is, kan met dit product
eveneens worden behandeld. Na oplossing
van de neerslag en het vuil moet de
waterspoeling worden doorgetrokken. In
geval van hardnekkig vuil de toepassing
herhalen en een borstel gebruiken.
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Bescherming van het milieu :
Dit product beantwoordt aan de
milieubeschermingswet inzake waspoeders
en reinigingsmiddelen alsook aan de
productienormen die daaruit voort-vloeien.
De oppervlakte-actieve stoffen zijn voor ten
minste 90% biologisch afbreek-baar.
Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.
Beschermen tegen vorst.

Art. 4790 - 750 ml

