
 
  

 
  Patronal-Mela 

Sanitairreiniger met beschermingsformule 
 
Eigenschappen 
Snelwerkende reinigingsactieve sanitairreiniger met een frisse geur die lang aanhoud,  
voor het snel verwijderen van kalkaanslag met de daarin gesloten vervuilingen.  
Patronal-Mela laat bij voorgeschreven gebruik een materiaalontziend en  
waterafstotende beschermlaag achter. Hierdoor wordt de aanhechting van kalk en vuil  
duidelijk verminderd en het roesten van de armaturen tegengegaan. RK-geregistreerd. 
 

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG) 

Niet-ionische tensiden < 5%, anorganische zuren, wateroplosbaar oplosmiddel,  
corrosie-inhibitoren, verzorgende bestanddelen, kleurstoffen, geurstoffen. 
pH-waarde in concentraat ca. 1              pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 2 
 

Toepassingsgebied 

Alle zuur- en waterbestendige wanden en voorwerpen in het sanitair, zoals  
keramische vloer- en wandtegels, wasbakken, wc-potten, urinoirs uit keramiek,  
porselein of edelstaal.  
Let op: Voorwerpen uit polyamide evenals geëmailleerde baden/wasbakken bijv.  
kalkhoudende oppervlakken (b.v. marmer) kunnen door het zuur worden aangetast. 
 

Gebruik 

Voor het eerste gebruik een materiaalbestendigheidstest  
uitvoeren op een onopvallende plaats. 
 
Oppervlaktereiniging: 
Reiniger puur op natte doek of niet schurende spons  
aanbrengen, oppervlak bewerken en met water naspoelen  
of met een natte doek afnemen.  
Bij wc-pot de reiniger puur onder de rand spuiten en met  
borstel bewerken, na korte inwerktijd naspoelen met water 
 
of 
 
1-2 spuitjes in 4-8 liter koud water doen. 
Oppervlak met reinigingsoplossing bevochtigen en met  
spons of doek bewerken, aansluitend met water naspoelen  
of met een doek afnemen. 
 
 
Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan  
door onjuist gebruik van dit middel. 

Verbruik per m² 

Oppervlaktereiniging: 1-5 ml  

 
GHS 07, Waarschuwing (in concentraat); 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P280 Beschermende 
handschoenen/oogbescherming  dragen. P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:  
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,  
indien mogelijk; blijven spoelen.  
Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1! 

 
 
 
 

Verpakking 

6 x 1 ltr fles in een doos Art.-Nr. j 40 20 01  
10 ltr can Art.-Nr. j 40 20 10 Tegen vorst beschermen! 
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