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Användning och dosering

Dosering i förhållande
till användning och
nedsmutsningsgrad. 
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Särskilt lämpligt
för rengöring av
simbassänger.
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kan användas i
golvtvättmaskiner.

Applicering av skum:
Kan användas i
skummaskiner. Skölj
med vatten.
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outspädd. Låt
lösningen verka några
minuter. Skölj noga
med rent vatten. 
Avkalkning, hård
nedsmutsning,
toalettrengöring:
Kaklade plattor
ska fuktas innan
produkten används
outspädd. 

Rengöring för bassänger och sanitetsutrymmen
■ Djuprengörande ■ Koncentrerat ■ Trögflytande

Produktprofil
■ SANET BR 75 är självverkande och löser upp kalk, tvålrester, urinavlagringar, beläggningar, rost och cementrester.
■ SANET BR 75 korroderar inte oskadade kromytor.
■ SANET BR 75 är mycket effektivt och har många användningsområden.
■ SANET BR 75 sparar tid och är enkelt att applicera.

Användningsområde
■ SANET BR 75 fungerar för alla offentliga och privata simbassänger, toaletter (urinoarer) dusch- och badrum.  Vid

användning på förkromade ytor som är i dåligt skick kan det uppstå färgskiftningar (passivering). Använd inte på
syrakänsliga material som marmor, koppar, aluminium, nylon (polyamid) osv: För absorberande material såsom
fogar, vät med mycket vatten. Före användning rekommenderas det att ett materialkompatibilitetstest utförs på en
undanskymd plats.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712920  10 x 1 L
Ordernr. 712922  2 x 5 L

pH-värde 1

Din betrodda partner på plats


