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Een onderneming van  
de BUDICH GRUPPE

Art. nr./Item no.  02902/601.083 GGO  6 x 1 liter

•  Radicale reiniger op zoutzuurbasis
•  Krachtige werking door hoge zuurgraad
•  Verwijdert grondig en betrouwbaar urinesteen, kalk, roest  

en cementsluier
•  Bescherming tegen corrosie door een corrosie inhibitor

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN: Geschikt voor alle zuur-
bestendige oppervlakken en materialen in zwembaden en 
andere natte ruimten. Voor snelle verwijdering van hardnekkig 
vuil, kalksteen en urinesteen. Rapido kan ook voor dagelijkse 
vloerreiniging in zwembaden met grote waterhardheid ingezet 
worden. NIET gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken als 
marmer, kunststeen, graniet, chroom, emaille, zink, nikkel, alu-
minium, wc deksels e.d. 

GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING: Oppervlakken voor 
gebruik goed bevochtigen! 
Grondreiniging: Geconcentreerd of verdunnen 1:10 (800 ml/8 l water) op het oppervlak aan-
brengen. De reinigingsvloeistof naar graad van vervuiling enige minuten laten inwerken. Bij 
extreme vervuiling het proces herhalen. Tussenreiniging: 1:50 – 1:100 verdunnen (160-320 ml 
op 8 liter water). Product residuen na reiniging van het oppervlak grondig en zorgvuldig met 
ruim voldoende water afspoelen, dit om oppervlakteschade door restzuur te voorkomen.
Voor gebruik materiaal verdraagzaamheid testen op onopvallende plek.
Reinigingsinstructies van de fabrikant van de sanitairinrichting opvolgen.
Geen aansprakelijkheid  door onjuist gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende 
schades 

TECHNISCHE DATA:
Fysische vorm:  ...................................  doorzichtige, rode vloeistof
Reuk:  .....................................................  geparfumeerd
Viscositeit:  ...........................................  dun vloeibaar
Concentratie:  ......................................  1060 g/l
pH-waarde in het concentraat:  ......  1

INHOUDSTOFFEN:
Onder  5 %:  .........................................  niet-Ionische tensiden
Bevat: ....................................................  reukstoffen
Giscode:  ................................................  GS 80
Houdbaarheid:  ....................................  min. 1 jaar in origineel recipiënt
De zich in dit preparaat bevindende tensiden beantwoorden aan de bepalingen voor biolo-
gische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Richtlijn (EG) nr. 648/2004 voor detergenten.

KENTEKENING: 

Gevaar

Bevat zoutzuur!

Veiligheidsaanbevelingen: H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogle-
tsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Gevaarenaanduidingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: 
Inademing van damp vermijden. P280: Beschermende handschoenen/oog-
bescherming dragen. P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voor-
zichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+361+353: BIJ CONTACT 
MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – 
huid met water afspoelen/afdouchen. P301+330+331: NA INSLIKKEN: de 
mond spoelen – GEEN braken opwekken. P312: Bij onwel voelen een ANTI-
GIFCENTRUM of een arts raadplegen.

 
TRANSPORT: UN-Nummer 1789 / Beschrijving: zoutzuur / Klasse: 8 verpakkingsgroep: II / 
ADR

TECHNISCHE
INFORMATIE
RADICALE SANITAIR VLOERREINIGER
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Schutweg 20 
8243 PC Lelystad 
Tel.: +31 (0) 320-281231

info@crohill.nl 
www.crohill.nl


