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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgevingClearBlack V55 geurreiniger 

Eigenschappen:
ClearBlack V55 Geurreiniger werkt volgens een geheel 
natuurlijk en biologisch proces. Het bevat geselecteerde 
bacteriÃ«n van het geslacht bacillus. Deze bacteriÃ«n 
zijn in staat om vieze geuren af te breken. De 
ClearBlack V55 Geurreiniger zorgt dat vieze geuren op 
een milieuvriendelijke wijze worden afgebroken.

Gebruiksaanwijzing:
Toiletten en urinoirs: 
Spray het product puur in het toilet en spoel door met 
water. Oppervlakten  (tegels/wanden) moeten grondig 
behandeld worden. Een paar sprays op de vervuiling 
doen het werk. 1 spray is 2cc. Dagelijks onderhoud 
wordt geadviseerd.
Sanitair: 
Spray het product puur, laat het 12 tot 24 uur inwerken 
en vervolgens afspoelen.
Afvoerputjes en leidingen: 
Aanbevolen: 4 doseringen Ã  20ml. de eerste week. 
Voor onderhoud minimaal 2 doseringen van 20ml. per 
week gebruiken voor standaard afvoerleidingen. Voor 
grotere afvoersystemen wordt een hogere dosering 
geadviseerd. Afvoerputjes kunnen behandeld worden 
door dagelijks in te sprayen. 
Vermijd sterk inhaleren. Na gebruik handen wassen met 
lauw water en desinfecterende zeep.

Technische gegevens:
Kleur: blauw
Geur: aangenaam geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
pH: 8
Opslag: vorstvrij in een koele en droge ruimte
Verpakking: 1 en 5 liter

Veiligheidsinformatie:
Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.

Toepassing:
- Toiletten en urinoirs
- Sanitair
- Afvoerpijpen, putjes
- Septic tanks ClearBlack V55 Geurreiniger wordt zowel 
huishoudelijk als institutioneel toegepast en is 
verwerker- en milieuveilig.
Door gebruik te maken van ClearBlack V55 Geurreiniger 
kunt u voorkomen dat leidingen mechanisch gereinigd 
moeten worden.
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