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Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.

WWW.CARELLURVINK.NL

Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGreen ECO S1 dagelijkse 
sanitairreiniger doseerfles 1ltr

CaluGreen Eco S1 sanitairreiniger is geschikt voor de 
dagelijkse reiniging van het gehele toilet inclusief 
wasruimte, wanden en vloeren. CaluGreen Eco S1 
sanitairreiniger reinigt doeltreffend, verhoogt de hygiëne 
en geeft een langdurige frisse geur. CaluGreen Eco S1 
sanitairreiniger kan zonder schade worden toegepast op 
elk waterbestendig oppervlak. CaluGreen Eco S1 
sanitairreiniger verwijdert huidvet, aanslag, kalk en 
zeepresten en reinigt glanzend en streeploos. 
Sanitairreiniger is een veilig en mild zuur 
reinigingsmiddel. Sanitairreiniger kan tevens voor 
reiniging met een sproeiflacon ingezet worden. 

Gebruiksaanwijzing

Voor normaal gebruik ongeveer 1% (50 ml op 5 liter 
water doseren). 
Voor gebruik in een sproeiflacon: flacon eerst vullen met 
500 ml water en vervolgens 10 ml Sanitairreiniger 
toevoegen. 
Gebruik in de toiletpot of urinoir een beetje van de 
gebruiksoplossing en reinig daarna licht schrobbend met 
een toiletborstel. Overige vervuilde oppervlakten kunnen 
met de sanitairspons worden gereinigd. Nadrogen met 
een schone sanitairdoek. Vloeren kunnen worden 
gereinigd door middel van moppen.

Positieve punten

+ Voor elk waterbestendig oppervlak
+ Geeft een langdurige frisse geur
+ Reinigt glanzend en streeploos

Technische gegevens

Kleur: rood
Geur: licht geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
pH: 3
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 1 liter

Veiligheidsinformatie

Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.
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CaluGreen

Dit premium A+ merk 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? Start een chat of bel één 
van onze medewerkers: 053 - 434 43 43.


