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Sanitairontkalker

UK Master Version
Translations to be made below

Introductie van Pur-Eco
  Pur-Eco is dé oplossing als het gaat om optimale reinigingsprestaties, 

veiligheid voor de gebruiker en respect voor het milieu. 
  Alle productformuleringen worden in een lage dosering gebruikt, hierdoor 

daalt het verbruik en is de impact op het milieu minimaal. Tevens wordt 
gebruik gemaakt van recyclebare verpakkingsmaterialen. 
  Diversey’s expertise, respect voor het milieu, certi� cering van ISO 9001, ISO 

14001 en de aansluiting bij AISE Charter voor duurzaam reinigen garanderen 
kwaliteit en e�  ciëntie.

Productomschrijving
  Krachtige ontkalker voor alle zuurbestendige oppervlakken. Verwijdert snel 

kalkaanslag. Dop met schuine uitloop op 1L � es voor makkelijke toepassing.
  Sani Calc Pur-Eco voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Swan 

ecolabel. 

Belangrijke eigenschappen
  Mild zuur, op basis van citroenzuur
  Snelle werking
  Frisse geur

Voordelen:
  Krachtige ontkalker met een milieuvriendelijk zuur
  Snelle verwijdering van opbouw van kalkaanslag, zowel op vloeren,

wanden en andere sanitairoppervlakken.
  Laat een aangename geur achter in alle gereinigde ruimten
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Sani Calc Pur-Eco

Gebruiksaanwijzing

Dosering: Een juiste dosis bespaart kosten en heeft een minimale impact op het milieu.

Minimale dosering: 96ml in 10L oplossing (0,96%). Verhoog dosering bij sterke vervuiling.

Toepassing

Emmer methode: Doseer het product in een met water gevulde emmer, breng de oplossing aan met een doek of spons en maak 
schoon. Gebruik een sponspad om hardnekkig vuil te verwijderen.

Belangrijk: Niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken / materialen zoals marmer, terrazzo, travertine en andere kalkstenen 
oppervlakken. Test vóór gebruik de zuurbestendigheid op een onopvallende plaats.

Keep away 
from children.

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.

© A.I.S.E.
Better for the environment...
Proper dosage saves cost and 
minimizes the environmental impact.
Reduced impact on acquatic life.
Reduced use of hazardous substances.
Reduced packaging waste.
Clear user instructions.

...better for you.

EU Ecolabel: DK/20/6
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 Technische gegevens

Uiterlijk heldere, rood gekleurde vloeistof

Relatieve dichtheid (20°C) 1,05

pH-waarde onverdund 1,0 tot 2,0

Product Verpakking Artikelcode

Sani Calc Pur-Eco 6x1L 7515243

Sani Calc Pur-Eco 2x5L 7515244

Veilig gebruik

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad. Alleen voor 
professionele gebruikers / specialisten.

Opslaginformatie

Bewaren in de originele, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperaturen.

Milieu-informatie

Sani Calc Pur-Eco voldoet aan zowel de Swan criteria voor reinigers versie 4.6 geldig tot 30.06.2014 als de EU-Flower criteria 2011/383/EC.
De oppervlakte-actieve sto� en in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en hun 
latere wijzigingen.

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als speci� catie opgevat worden.


