TECHNISCHE
INFORMATIE
SANITAIR-ONDERHOUDSREINIGER
PREMIUM NO 1 VISCOUS
Opgenomen in de RK-lijst

Art.-nr. 370.343 12 x 750-ml-fles (Crohill-Art.-nr. 02982)
Art.-nr. 370.347 6 x 750-ml-fles (Crohill-Art.-nr. 02990)
• laat na gebruik, langdurig een aangename geur na, ook op schuine/verticale
oppervlaktes
• sanitair-onderhoudsreiniger en ontkalker met hygiënische en extra
langdurige frisse geur
• verwijdert moeiteloos kalkzeep, urinesteen, roest en vetvlekken
• kan op meerdere materiaalsoorten worden toegepast
• regelmatig gebruik voorkomt kalkaanslag
• droogt snel en streepvrij
• geschikt voor gebruik op onbeschadigde chroom en andere sanitair accessoires
• niet geschikt voor niet zuurbestendige oppervlaktes zoals marmer, kunststeen, emaille,
beschadigde nikkel- of zinkoppervlaktes
TOEPASSINGSBEREIK:
Kan op alle zuur- en waterbestendige materialen, oppervlaktes en objecten in het sanitair
bereik, zoals b.v. wand- en vloertegels, lavabo’s, wc’s en urinoirs van keramiek, porselein en
edelstaal gebruikt worden. Kan niet worden gebruikt op niet zuurbestendige oppervlaktes
zoals o.a. marmer, graniet, kalksteen, als ook emaille, nikkel, zink of beschadigde chroomoppervlaktes of –accessoires. Bij zogenaamde HEWI-accessoires een reinigingsoplossing van
10 % gebruiken. Voor eerste gebruik dit product altijd op een niet in het oog vallende plaats
testen op werking en reactie! De reinigings- en onderhoudsaanbevelingen van de fabrikant
van de sanitaire voorzieningen in acht nemen!
GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING:
Snel werkende sanitairreiniger op basis van hoogactief sulfamine zuur. Verwijdert op een
veilige manier kalkresten, kalkzeep, urinesteen en kalkgebonden vetten.
Onderhoudsreiniging: nat inzetten in 1 of 2 beurten, dosering 80–100 ml voor 8 l koud water.
In geval van sterke vervuiling kan tot 400 ml voor 8 l koud water gebruikt worden. Na een
korte inwerkingstijd grondig met helder water afspoelen. Bij wc’s en urinoirs het product puur
onder de rand spuiten. Na korte inwerkingstijd met wc-borstel poetsen en naspoelen met
schoon water.
Oppervlaktereiniging: Premium N° 1 Classic puur op een doek of niet-krassende spons aanbrengen en de oppervlaktes bewerken. Na korte inwerkingstijd grondig met schoon water
naspoelen. De wettelijk voorgeschreven biologische afbreekbaarheid wordt volledig bereikt.
In geval van niet correct gebruik en daaruit voortvloeiende schade wordt geen aansprakelijkheid overgenomen.
TECHNISCHE GEGEVENS:
Voorkomen
Fysische vorm: ....................................
Reuk: . ....................................................
Viscositeit: . ..........................................
Concentratie: .......................................
pH-waarde in het concentraat: .......
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Een onderneming van de
BUDICH GRUPPE

heldere rode vloeistof
bloemig fruitig ruikend
viscose vloeistof
1070 g/l
1

INHOUDSTOFFEN
Onder 5 %: . ......................................... niet-ionische tensiden, amfotere tensiden
Giscode: ................................................ GS 50
Houdbaarheid: . ................................... min. 1 jaar in originele samenstelling

Schutweg 20
8243 PC Lelystad
Telefoon: +31 (0) 320-28 12 31
19.8.14

KENTEKENING: . ............................... vervalt
Het product is volgens de EG-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen V geen gevaarlijk preparaat.
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