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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.

5m
l /

 L
– 

co
nc

. Vloer manueel
reinigen: Het
oppervlak
schoonvegen met
een schone natte of
vochtige doek.

Onderhoud:
Het oppervlak
schoonvegen met
een schone doek en
voldoende naspoelen.
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. Ontkalken,

hardnekkig vuil,
toiletreiniging:
Onverdund gebruiken.
De oplossing enkele
minuten laten
inwerken.Overvloedig
spoelen met zuiver
water.

Tegelvoegen nat
maken voor u het
product onverdund
gebruikt.

Sanitair onderhoudsreiniger
■ Frisse geur ■ Niet-viskeus ■ Natuurlijk citroenzuur

Productprofiel
■ SANET lavocid verwijdert gemakkelijk kalkaanslag, zeepneerslag, watervlekken en vuil.
■ SANET lavocid maakt een eenvoudige en snelle toepassing mogelijk dankzij het vierkant design van de 1L fles.
■ SANET lavocid heeft een zeer goed emulgeervermogen zelfs bij vettige en olieachtige vervuilingen.  Streeploze

reiniging.
■ Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden, is SANET lavocid zeer zuinig.
■ SANET lavocid is gebaseerd op natuurlijk citroenzuur.
■ Zijn frisse en unieke geur benadrukt het perfecte reinigingsresultaat.

Toepassingsgebied
■ Geschikt voor alle zuurbestendige oppervlakken in de badkamer en sanitaire ruimte. Niet gebruiken op marmer en

andere zuurgevoelige materialen zoals email.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 712937  10 x 1 L
Artikelnr. 404794  1 x 10 L

pH-waarde 2

Uw vertrouwde partner


