Produktdatablad
Kalkfjerner, Tana Professional Sanet BR 75, 1 l, med farve og parfume
Varenummer :

4629

Version :

02

Varegruppe :

Afkalker

Forpakninger :

10 stk = 1 kolli
56 kolli = 1 palle

Varedeklaration
Produktbetegnelse:

Kalkfjerner

Varemærke:

Tana Professional

Vareserie:

Sanet BR 75

Features:

med farve og parfume

pHværdi (konc.):

pH ~ 0,5

Rumindhold, netto:

1l

Produktbeskrivelse:

SANET BR 75 opløser selvvirkende kalk og kalksæbe, belægninger, rust og cementaflejringer. SANET BR 75 forårsager
ikke korrosion på ubeskadigede kromoverflader. SANET BR 75 er meget effektiv og har alsidig anvendelse. SANET BR 75
er tidsbesparende og har gode anvendelsesegenskaber. SANET BR 75 er til alle offentlige og private swimmingpools,
toiletter (urinaler), bruse og baderum. Ved anvendelse på krombelægninger som er i dårlig stand, kan der opstå
farveændringer (passivering). Må ikke bruges på syrefølsomme materialer som marmor, kobber, aluminium, nylon
(polyamid) osv. Fugt med masser af vand på absorberende materiale, som f.eks. sammenføjninger. Inden påføring
anbefales det at påføre materialet et diskret sted for at undersøge, om det er foreneligt.

Doseringsinstruktioner: 100 ml til 5 l vand.

Tilhørende varer: 1000003001, 161239
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Teknisk information

SANET BR 75

Swimmingpool- og sanitetsrens
■ Intensivt rengøringsmiddel ■ Koncentreret ■ Tyktflydende
Produktprofil
SANET BR 75 opløser selvvirkende kalk og kalksæbe, belægninger, rust og cementaflejringer.
SANET BR 75 forårsager ikke korrosion på ubeskadigede kromoverflader.
■ SANET BR 75 er meget effektiv og har alsidig anvendelse.
■ SANET BR 75 er tidsbesparende og har gode anvendelsesegenskaber.
■
■

Anvendelsesområde
■

Påføring og dosering

10 mL / L– conc.

10-200 mL / L 10 mL / L– conc.

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
Poolrengøring: Især
velegnet til rengøring
af swimmingpools.

Vedligeholdelses
rengøring:
kan anvendes
i automatiske
gulvvaskere.
Skumpåføring:
Kan anvendes i
skummaskiner. Skyl
med vand.
Afkalkning: Anvendes
ufortyndet. Lad
opløsningen sidde i
nogle få minutter. Skyl
grundigt efter med
rent vand.
Afkalkning,
fastsiddende smuds,
toiletrengøring:
Pladefuger skal
gennemfugtes, før
produktet anvendes
ufortyndet.

SANET BR 75 er til alle offentlige og private swimmingpools, toiletter (urinaler), bruse- og baderum. Ved anvendelse
på krombelægninger som er i dårlig stand, kan der opstå farveændringer (passivering). Må ikke bruges på
syrefølsomme materialer som marmor, kobber, aluminium, nylon (polyamid) osv. Fugt med masser af vand på
absorberende materiale, som f.eks. sammenføjninger. Inden påføring anbefales det at påføre materialet et diskret
sted for at undersøge, om det er foreneligt.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Deres betroede partner hos Dem selv

Salgsenheder
Ordner No. 712920
Ordner No. 712922

pH-værdi

10 x 1 L
2x5L

1
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