
SANET BR 75

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.
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c. Czyszczenie basenów:
Idealnie nadaje się do
czyszczenia basenów.
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serwisowe: Może
być stosowany
do czyszczenia
maszynowego. 
Aplikacja pianowa:
Może być stosowany
w dozownikach
pianowych. Spłukać
czystą wodą.
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c. Odkamienianie:
Stosować bez
rozcieńczania.
Pozostawić płyn na
kilka minut. Obficie
spłukać czystą wodą. 
Odkamienianie,
uporczywe
zabrudzenia,
czyszczenie toalet:
Zwilżyć połączenia
płytek przed
zastosowaniem
nierozcieńczonego
produktu.

Środek czyszczący do sanitariatów i basenów
■ Gruntownie myjący ■ Skoncentrowany ■ Lepki

Profil produktu
■ SANET BR 75 samoistnie rozpuszcza kamień, osad po mydle i moczu, inkrustacje, rdzę oraz pozostałości cementu.
■ SANET BR 75 nie powoduje korozji na niezniszczonych, chromowanych powierzchniach.
■ SANET BR 75 jest wysoko skuteczny, a jego wykorzystanie może być wszechstronne.
■ SANET BR 75 oszczędza czas i ma bardzo dobre właściwości aplikacyjne.

Miejsce aplikacji
■ SANET BR 75 nadaje się do wszystkich publicznych i prywatnych basenów, toalet (pisuarów), pryszniców i łazienek.

Jeśli jest wykorzystywany na powierzchniach chromowanych, które są w złym stanie, może dojść do przebarwienia.
Nie używać na materiałach wrażliwych na działanie kwasów, jak marmur, miedź, aluminium, nylon (poliamid), itp. Na
chłonnych materiałach, jak np. łączenia, zmoczyć dużą ilością wody. Przed aplikacją rekomendowane jest wykonać
test kompatybilności materiałowej w niewidocznym miejscu.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 712920  10 x 1 L
Kod produktu 1204792  1 x 10 L

Wartość pH 1

Zaufany partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


