
SANET BR 75

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.
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de reiniging van
zwembaden.
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voor gebruik in
schrobzuigautomaten.

Schuimtoepassing:
Geschikt voor
schuimmachines.
Naspoelen met water.

10
 m

L 
/ L

– 
co

nc
. Ontkalking:

Onverdund gebruiken.
De oplossing enkele
minuten laten
inwerken.Overvloedig
spoelen met zuiver
water.
Ontkalken,
hardnekkig vuil,
toiletreiniging:
Tegelvoegen nat
maken voor u het
product onverdund
gebruikt.

Zwembad- en sanitairreiniger
■ Grondige reiniger ■ Geconcentreerd ■ Viskeus

Productprofiel
■ SANET BR 75 lost kalk en kalkzeep op alsook, urinekristallen, verkorst vuil, roest en cementsluiers.
■ SANET BR 75 veroorzaakt geen corrosie van onbeschadigde verchroomde oppervlakken.
■ SANET BR 75 is zeer effecef en met veelzijdig gebruik.
■ SANET BR75 is jdbesparend en hee goede toepassingseigenschappen.  

Toepassingsgebied
■ SANET BR 75 is geschikt voor alle publieke en private zwembaden, toileen (urinoirs), douche- en badkamers.  De

kleur van slecht gechromeerde onderdelen zou kunnen verbleken. Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen
zoals marmer, koper, aluminium, nylon (polyamide), enz.  Poreuze materialen, zoals voegen, overvloedig nat maken
met veel water.  Er wordt aanbevolen, vóór het aanbrengen, de materiaalverdraagzaamheid te testen op een
onopvallende plaats.  

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

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

Verpakking

Arkelnr. 712920  10 x 1 L
Arkelnr. 712922  2 x 5 L
Arkelnr. 1204792  1 x 10 L

pH-waarde 1

Uw vertrouwde 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
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


