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CaluClean S3 Sanitairreiniger plus 

Eigenschappen

CaluClean S3 Sanitairreiniger plus is een dagelijkse 
sanitairreiniger die alle kalk- en vuilaanslag verwijdert. 
Het tast chroom, messing, RVS of aluminium niet aan. 
CaluClean  S3 kan veilig gebruikt worden op het gehele 
sanitair voor reiniging van wastafels, toiletten, kranen, 
douches etc. De zure sanitairreiniger is veilig en bevat 
geen agressieve bestanddelen. CaluClean 
S3 Sanitairreiniger plus is gemaakt op basis van 
citroenzuur. Het bevat geen fosforzuur, chloor en 
fosfaten.

 Gebruiksaanwijzing

Voor de dagelijkse reiniging en het voorkomen van 
kalkaanslag wordt 25ml op 5 liter water geadviseerd. 
Kalkaanslag op douchekoppen en kraanuitlopen is 
gemakkelijk te verwijderen door deze in pure CaluClean 
S3 Sanitairreiniger plus te dompelen. Niet toepassen op 
kalkhoudende vloeren zoals natuursteen of marmer.

Positieve punten

+ Geschikt voor het gehele sanitair
+ Geen agressieve bestandsdelen
+ Tast geen aluminium, chroom, messing, RVS

Technische gegevens

Kleur: rood
Geur: geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
pH: 1
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 1 en 5 liter

Veiligheidsinformatie

Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.
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