
Santex-plus
Grundrengøringsmiddel til sanitet og svømmehaller

Sanitær grundrens på basis af fosforsyre
Fjerner fastsiddende kalkrester og kalksæber
Kan også anvendes i skumkanonen
Brugen på syrefølsomme overflader medfører irreparable materialeskader

Anvendelsesområder
Kan anvendes på syre- og vandbestandige overflader og genstande i svømmehaller, sanitærområder og i vådrum.
Syrefølsomme overflade, som f.eks. beskadigede kromoverflader på armaturer, messing, aluminium, polyamid og
syrefølsomme natur- og kunststen kan beskadiges af syreholdige produkter.

Anvendelse
Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Fuger og armaturer skal principielt forvædes med
koldt vand. Ekstreme aflejringer kan behandles punktuelt med ufortyndet produkt. Tilstødende overflader eller genstande
skal beskyttes. Alle bearbejdede overflader skylles efter med vand.

Grundrengøring (afsyring/afkalkning):
Alt efter forurening 1‒3 L til 8 L koldt vand.
Væd overfladen i forvejen med vand. Fordel rengørings-opløsningen på gulvet, lad den kort virke, skur, sug snavsvandet
op, vask grundigt efter med rent vand. Forbrug: 70,0 ml/m².
Grundrengøring (maskinel gulvvask):
1 L til 8 L koldt vand. Forbrug: 2,0 ml/m².
Skumrengøring:
Fyld produktet ufortyndet i beholderen. Alt efter besmudsning vælges dyseindstilling 1:4 til 1:10, påfør skum på arealet, og
skyl med vand efter en kort indvirkningstid. Forbrug: 50,0 ml/m².

Bemærk
Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF
Art. 1!

Indhold (iht. 648/2004/EF)
Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, uorganisk syre, organisk syre, vandopløselig opløsningsmiddel, korrosionsbeskytter, farve, duftstoffer (Coumarin).
pH-værdi (koncentrat): ca. 0,5 pH-værdi (brugsopløsning): ca. 1

Faremærkning
Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H315 Forårsager hudirritation. P280 Bær
beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder:
Phosphoric Acid (INCI)
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Varenummer Forpakningsenhed (FPE) Antal FPE pr palle
j400310 10 L dunk 60
j400372 200 L tromle 2
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