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Krachtige toiletvloeistof voor het reinigen en ontgeuren van reservoirs
van mobiele toiletten.

HONEST JOHN

Reiniger van mobiele toiletten

KENMERKEN:
Bevat geen
formaldehyde

Door de afwezigheid van formaldehyde heeft het product geen contra-indicaties en is het met
name geschikt voor plaatsen waar het gebruik van formaldehyde verboden is.

Geurneutraliserend

Neutraliseert op chemische wijze onaangename luchtjes en laat een aangename geur achter.
Houdt de afvaltank schoon en fris.

Reinigt en voorkomt
aanslag

De actieve ingrediënten bevorderen de afbraak van vaste bestanddelen en toiletpapier. Tevens
voorkomen zij het ontstaan van aanslag en vuilafzettingen in gebieden met hard water.

Biologisch afbreekbaar

Het product is volledig biologisch afbreekbaar. Het tast de zuiverende werking van bacteriën niet
aan. Veroorzaakt geen problemen in de afvoer.

TOEPASSING:

GEBRUIKSAANWIJZING:

Zeer geschikt voor alle soorten mobiele sanitaire
systemen zoals draagbare toiletten, caravantoiletten,
chemisch toiletten, cassettetoiletten in kampeerauto’s,
bussen, campers, woonwagens, boten, op campings,
woonwagenparken, etc.

Na lediging van het reservoir HONEST JOHN in het
reservoir gieten: 100 ml per 25 liter te behandelen
reservoirvolume. Daarna water toevoegen om het
product te verdunnen: ongeveer 10% van het totaal
volume van het reservoir.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

HONEST JOHN is veilig voor kunststof en rubber.
Beschermt bewegende delen en verlengt de levensduur
van afvaltanks/reservoirs.

Vorm ............................................ Vloeibaar
Kleur ............................................ Blauw
Geur ............................................ Fruitig
Dichtheid bij 20°C .................. ± 1,0g/cm3
pH (20°C) ................................... ± 3,8

GEBRUIKSVOORWAARDEN:
HONEST JOHN nooit mengen met chemische producten
zoals zuren, bases, ontsmetters. Deze kunnnen de
werking van het product neutraliseren. Raadpleeg voor
meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

ACTIEVE INGREDIENTEN:

 Detergenten
 Aanslagverwijderaars

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. Deze technische documentatie 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.
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