
Santex-plus
Intensieve basisreiniger voor sanitair en zwembad

Sanitairbasisreiniger op fosforzuurbasis
Verwijdert hardnekkige kalkresten en kalkzeep
Kan ook in het schuimpistool worden gebruikt
Gebruik op zuurgevoelige oppervlakken leidt tot onherstelbare
materiaalschade
RK-vermelding

Toepassingsgebied
Toepasbaar op zuur- en waterbestendige oppervlakken en voorwerpen in zwembaden, sanitaire en natte ruimten.
Zuurgevoelige oppervlakken, zoals beschadigde chroomlagen op armaturen, messing, eloxaal, polyamide en
zuurgevoelige natuur- en kunststeen, kunnen door zure producten worden beschadigd.

Toepassing
Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. In principe moeten
voegen en armaturen vooraf met koud water worden bevochtigd. Extreme afzettingen kunnen plaatselijk met het
onverdunde product worden behandeld. Aangrenzende oppervlakken of voorwerpen moeten worden beschermd. Spoel
alle bewerkte oppervlakken met water na.

Basisreiniging (zuurbewerking/ontkalken):
Afhankelijk van de vervuiling 1‒3 L op 8 L koud water.
Bevochtig het oppervlak van tevoren met water. Verdeel de reinigingsoplossing over de vloer, laat kort inwerken, schrob,
zuig de vuil-wateroplossing op en spoel grondig na met water. Verbruik: 70,0 ml/m².
Basisreiniging (machinale natreiniging):
1 L op 8 L koud water. Verbruik: 2,0 ml/m².
Schuimreiniging:
Giet het product onverdund in het reservoir. Stel de dosering afhankelijk van de vervuiling in op 1:4 tot 1:10, schuim het
oppervlak in en spoel na een korte inwerktijd met schoon water af. Verbruik: 50,0 ml/m².

Aanwijzingen
Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG
art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)
Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5 %, anorganische zuren, organische zuren, in water oplosbare oplosmiddelen, roestwerend middel, kleurstoffen,
geurstoffen (Coumarin).
pH-waarde (concentraat): ca. 0,5 pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 1

Etikettering
Etikettering (in concentraat): GHS05, Gevaar. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie. P280 Beschermende
handschoenen/oogbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bevat: Phosphoric Acid (INCI)
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Artikelnummer Verpakkingseenheid (VPE) Hoeveelheid VPE per pallet
j400310 10 L kanister 60
j400372 200 L vat 2


