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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.

Schuimtoepassing.
Spray op een schoon
doek, veeg het
oppervlak en spoel na

Ontkalking,
hardnekkig vuil: Laat
de oplossing enkele
minuten inwerken. 
Spoelen met proper
water

Gebruiksklare sanitair onderhoudsreiniger
■ Aangename geur ■ Veelzijdig ■ Zeer krachtig

Productprofiel
■ SANET spray is een zeer krachtige en gebruiksklare reiniger voor de verwijdering van vervuilingen in de sanitaire

ruimtes, bv. kalksteen, kalkzeep, resten van vet en cosmetica.
■ Na gebruik van SANET spray worden de sanitaire oppervlakken hersteld tot hun oorspronkelijke glans.
■ Dankzij een intensieve en karaktervolle geur laat SANET spray een langblijvende en propere geur na.
■ SANET spray is eenvoudig in gebruik en bespaart tijd en kosten.  SANET spray beschermt het materiaal.

Toepassingsgebied
■ Deze milieuvriendelijke en doeltreffende samenstelling van SANET spray kan veilig gebruikt worden in bad- en

sanitaire ruimtes zoals in hotels, kantoren, publieke en private inrichtingen.  SANET spray is bijzonder geschikt voor
dagelijks onderhoud van wasbakken, armaturen, tegels, keramiekobjecten, douches etc.

■ Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen zoals marmer.

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. 713469  10 x 750 mL
Artikelnr. 713468  2 x 5 L

pH-waarde 2

Uw vertrouwde partner


