
 

 
 Santex-plus 

Sanitært avkalkings- og rengjøringsmiddel for 
svømmebasseng  
 
Egenskaper 
Syrebasert sanitært avkalkingsmiddel med frisk duft for fjerning av vanskelig kalk,  
såperester, urinstein, sementfilm og rust fra syrefaste overflater. Bruk av produktet  
på syre-sensitive overflater vil føre til uopprettelig skade. 
 

Innhold (i henhold til 648/2004/EC) 
Ikke-ioniske tensider < 5%, uorganiske og organiske syrer, vann-oppløselige  
oppløsningsmidler, korrosjonsinhibitorer, fargestoffer, dufter (kumarin). 
pH-verdi (konsentrat): ca. 0,5               pH-verdi (klar-til-bruk løsning): ca. 1-2 
 

Bruksområder 
Egnet til bruk på syrefaste og vannavstøtende overflater og gjenstander  
i svømmebasseng, sanitære områder og andre våtområder, som for eksempel  
keramiske vegg og gulvfliser eller toalettskåler. Også egnet for fjerning av kalk fra  
steinfliser, klinker (sement), granitt og kvartsitt. Tilstøtende overflater eller gjenstander  
må beskyttes. Ikke egnet for forkrommet eller massiv messing, emalje, gjenstander  
laget av syntetisk materiale, anodisert aluminium og overflater laget av syre-sensitive  
naturlig eller kunstig stein. 
 

Bruksanvisning 
Vennligst test på et lite synlig område før første påføring for å fastslå  
om materialet er syrebestandig. Ikke la rengjøringsløsningen tørke. 
 
Grunnrengjøring / Fjerning av kalk: 
Fortynn 2-4 liter i 8 liter kaldt vann, avhengig av graden av smuss.  
Bløtlegg område med rent vann først, fordel deretter løsningen  
på gulvflaten, arbeid med enbørstemaskin, la løsningen virke og skyll  
grundig med vann. 
 
Skumrengjøring: 
Hell ufortynnet produkt i skumpistol. Velg fortynning 1:4 opp til 1:10, 
avhengig av graden av smuss. Påfør skum på overflaten. 
Etter 10 minutter, skyll grundig med vann. 
 
Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av  
feil bruk eller anvendelse av produktet. 
 
 

Forbruk per kvadratmeter 
Grunnrengjøring / Fjerning av kalk: 100 ml 
Skum rengjøring:     50 ml 

 
GHS 05, Fare (i konsentrert form);  
H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Forårsaker alvorlig øyenskade.  
P280 Bruk vernehansker/øyenbeskyttelse. P305/351/338 HVIS PRODUKTET  
KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de  
er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle. P308/313 HVIS utsatt eller  
bekymret: ta kontakt med lege. 
Inneholder: Phosphoric Acid (INCI). 
Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EG Art. 1! 
 
 
Forpakning 
10 liters kanne Art. Nr. j 40 03 10 
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