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CaluGreen ECO S4 periodieke 
sanitairontkalker 750ml

Eigenschappen

CaluGreen ECO S4 periodieke sanitairontkalker is een 
ingedikt reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen 
van kalkafzettingen. Door de verdikte samenstelling 
worden werkzame stoffen, maximaal benut om de kalk 
af te breken. De ECO S4 kan gebruikt worden voor het 
ontkalken van betegelde en glazen wanden van 
badkamers, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, 
zwembaden, sporthallen, autowasstraten, etc. De 
periodieke sanitair ontkalker is onder andere gebaseerd 
op fosforzuur.

Toepassing

Deze periodieke sanitair ontkalker is bestemd voor alle 
sanitaire oppervlakten zoals betegelde en glazen 
wanden van badkamers, badkuipen, toiletpotten en 
overig sanitair.
CaluGreen ECO S4 bevat geen chemische stoffen, 
waardoor deze sanitairontkalker biologisch afbreekbaar 
is.

Gebruiksaanwijzing

1. Gebruik CaluGreen ECO S4 enkel puur op zwaarste 
verkalkte oppervlakten. Normaliter wordt CaluGreen 
ECO S4 Periodieke sanitairontkalker verdund met water. 

De verdunningsgraad is afhankelijk van de mate van 
verkalking. Bij minder zware verkalking wordt 
geadviseerd een oplossing van 1:5 te gebruiken. 

2. Breng de periodieke sanitairontkalker aan met een 
spons of borstel, waarna de losgeweekte resten 
verwijderd kunnen worden met een schuurspons of 
schuurpad.
 
3. Klaar? Grondig naspoelen met schoon water en droog 
eventueel af met een droge doek.
Het wordt aangeraden om handschoenen te dragen 
tijdens het gebruiken van CaluGreen ECO S4 periodieke 
sanitairontkalker. Bij twijfel over de zuurbestendigheid 
van het materiaal dient u op een onopvallende plaats op 

https://www.carellurvink.nl/Webshop/p/609H/sp/609B-CaluClean-schuurspons-met-handgreep-blauw/wit
https://www.carellurvink.nl/webshop/s/004-werkkleding/pl/9943-wegwerphandschoenen
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zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op metalen 
zoals RVS en aluminium. Tevens niet toepassen op 
zuurgevoelige materialen zoals marmer, natuursteen en 
sterk kalkhoudende tegels. 

Positieve punten

+ Toepasbaar op iedere sanitaire oppervlakte
+ Milieuvriendelijke keuze

Technische gegevens

Kleur: rood
Geur: licht geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
pH: 1
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 750ml 
Fles: 100% gerecycled plastic

Eco label

De CaluGreen ECO S4 beschikt over het EU Eco label. 
Producten die dit label mogen dragen zijn erkend door 
alle landen van de Europese Unie. Dit ECO label is het 
officiële Europese milieulabel en heeft als doel de 
negatieve effecten van productie, verbruik op het milieu, 
de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke 
hulpbronnen te verminderen. 
Alleen producten die voldoen aan strenge milieukwaliteit 
én prestatie eisen kunnen het Europese Ecolabel 
krijgen. 

Veiligheidsinformatie

Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad. 

CaluGreen

CaluGreen is ons premium A+ merk. Dit 
CaluGreen product beschikt over een gedetailleerd 
werkplan en bijbehorende veiligheidsbladen. Deze kunt 
u downloaden bij de “Downloads”. Heeft u vragen over 
het gebruik of toepassing van dit product? Bel één van 
onze medewerkers: 053 - 434 43 43.
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