TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Professioneel ontstoppingsmiddel









Vloeibaar ontstoppingsmiddel voor professioneel gebruik.
Lost organische en plantaardige stoffen op.
Werkt direct zodra het in aanraking komt met water.
Product wordt warm in aanraking met water.
Ontstopt afvoerleidingen op zeer snelle wijze.
Zwaarder dan water.
Veilig verpakt in handige flessen met handvat.
Kan preventief gebruikt worden ter voorkoming van verstoppingen.

WAAR TE GEBRUIKEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Ziekenhuizen, klinieken, scholen, hotels, motels,

Type: ontstopper

restaurants, catering, industrie, verzorgingscentra,

Geur: reukloos

woningbouwverenigingen, flatgebouwen, sportcentra,

pH: <1

zwembaden, sauna’s, loodgieters, aannemers,

Dichtheid bij 20 ºC: ± 1,8 g/cm³

gemeentewerken, gemeentelijke instellingen, etc. Overal
waar verstopte en aangekoekte afvoerbuizen kunnen

OPMERKINGEN

voorkomen, die schoongemaakt moeten worden; toiletten,

Gebruik beschermende handschoenen en een

vetputten, douches, wastafels, gootstenen, afvoerputjes,

gelaatsbescherming. Wees voorzichtig bij anorganische

etc.

materialen zoals plastic, glas, ijzer e.d. Niet in combinatie
gebruiken met andere ontstoppers.

GEBRUIKSAANWIJZING
Verwijder zoveel mogelijk water uit de te ontstoppen
afvoer. Neem goede voorzorgsmaatregelen om ogen,
gezicht en handen te beschermen. Het product goed
gericht in de afvoer gieten. Gebruik hierbij ongeveer ¼ liter
per behandeling. Indien noodzakelijk meer product
toevoegen.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie: 07270003-0218
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