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ClearRed ECO S4 periodieke 
sanitairontkalker750ml

Eigenschappen:
ClearRed ECO S4 Sanitairontkalker is een ingedikt 
reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van 
kalkafzettingen zodat de helft van de arbeidstijd 
bespaard wordt. Door de verdikte samenstelling worden 
werkzame stoffen, vooral op staande oppervlakten 
maximaal benut om de kalk af te breken. ClearRed ECO 
S4 is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen 
wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, 
toiletpotten en overig sanitair. 

Gebruiksaanwijzing:
ClearRed ECO S4 sanitairontkalker met een spons of 
borstel aanbrengen, daarna de losgeweekte resten 
verwijderen met een schuurspons of schuurpad 
(sanitair) en grondig naspoelen met schoon water. Het is 
aan te bevelen om handschoenen te dragen tijdens het 
werken met ClearRed ECO S4 sanitairontkalker. 
Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal 
dient u op een onopvallende ondergrond op 
zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op metalen 
zoals rvs, aluminium e.d. Tevens niet toepassen op 
zuurgevoelige materialen zoals marmer, natuursteen en 
sterk kalkhoudende tegels.

Technische gegevens:
Kleur: rood
Geur: licht geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
pH: 1,5
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 750ml

Veiligheidsinformatie:
Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.

Toepassing:
De ClearRed ECO S4 Sanitairontkalker is ook ideaal om 
te gebruiken in zwembaden, sporthallen en 
autowasstraten. Het product kan vrijwel overal waar kalk 
snel toeslaat gebruikt worden.
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