BR 75
Periodieke ontkalker voor sanitair

Samenstelling :

Toepassing / dosering :

Bescherming van het milieu :

< 5% niet-ionogene en anionische
oppervlakte-actieve stoffen. Andere bestanddelen: organische en anorganische
zuren, kleurstoffen en parfum.
pH : +/- 0,5.

Verdunnen met water in een verhouding
van 5 à 20% al naargelang de graad van
vervuiling. De oplossing met een borstel of
doek aanbrengen op het te reinigen
oppervlak, laten inwerken en overvloedig
spoelen met zuiver water. In geval van
bijzonder hardnekkige vlekken het product
puur gebruiken. Kan manueel of met de
machine worden gebruikt. Poreuze stenen
vooraf goed nat maken met water
(bijvoorbeeld niet-gepolijste oppervlakken
in gebakken aarde of steen, cementvoegen,
enz.). Bij het verwijderen van cementsluiers
na gebruik onmiddellijk en overvloedig
spoelen met zuiver water.

Dit product beantwoordt aan de
milieubeschermingswet inzake waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan
de productienormen die daaruit voortvloeien. De oppervlakte-actieve stoffen zijn
voor ten minste 90% biologisch afbreekbaar.

Eigenschappen :
Lost kalk, urinekristallen, verkorst vuil,
roestvlekken en cementsluier op. Geen gevaar voor corrosie van verchroomde delen.
Ontgeurt.

Toepassingsgebieden :
Voor zwembaden, toiletten, urinoirs,
badkamers en douches, tegels en
sanitairporselein bestand tegen zuren in
privé- en openbare gebouwen. Ook
geschikt om cementsluier te verwijderen.

Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.
Beschermen tegen vorst.

Belangrijk :
Bevat fosforzuur. Irriteert de ogen en de
huid. Buiten het bereik van kinderen
houden. De kan goed gesloten laten. Niet
inademen. In geval van manueel gebruik,
gepaste handschoenen dragen. De kleur
van slecht gechromeerde onderdelen zou
kunnen verbleken. Niet gebruiken op nietzuurbestendige materialen zoals marmer,
koper, aluminium, enz.
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