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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGreen BIO S4 periodieke 
ontkalker 1 liter

Eigenschappen

Geconcentreerde microbiologische ontkalker voor 
periodiek gebruik. De uitgebalanceerde formule van 
specifieke enzymen en citroenzuur breekt organische 
vervuiling af tot CO2 en water, elimineert ongewenste 
geuren en verwijdert kalkaanslag. 

Deze ontkalker is geschikt voor alle waterbestendige 
oppervlakken. Het middel reinigt grondig en is werkzaam 
op lage temperatuur. De toevoeging van essentiële olie 
zorgt voor een aangename geur.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Het onverdunde product 
aanbrengen en minimaal 1 minuut in laten werken (niet 
laten opdrogen). Daarna middels wrijving en spoelen de 
kalkresten verwijderen. Bij zware kalkaanslag de 
inwerktijd verlengen tot 5 minuten. Indien nodig alle 
stappen herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt. 
Gebruik voor gladde oppervlakken een doek, 
sanitairspons of wc-borstel. Gebruik voor ruwe 
oppervlakken een borstel. Enzymen werken door te 
bewegen, creëer wrijving, zorg dat het schuimt. 
Eventueel residu naspoelen met schoon water of 
afnemen met een droge doek. Niet mengen of in 
aanraking laten komen met chemicaliën. 

Bewaren op een koele en donkere plaats in afgesloten 
originele verpakking. Voor dagelijkse reiniging gebruikt u 
de CaluGreen BIO S1 dagelijkse sanitairreiniger.

Positieve punten

+ Bevat geen chemicaliën en heeft dus geen impact op 
het milieu
+ pH neutraal
+ Tast vervuilde objecten niet aan, zeer veilig in gebruik

Veiligheidsvoorschriften

https://www.carellurvink.nl/webshop/p/h0007315/sp/112300-calugreen-bio-s1-dagelijkse-sanitairreiniger--1ltr
https://www.carellurvink.nl/webshop/p/h0007315/sp/112300-calugreen-bio-s1-dagelijkse-sanitairreiniger--1ltr
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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

De sanitairreiniger is veilig voor mens en natuur. De 
natuurlijke pigmenten in poreuze materialen worden 
afgebroken. Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar 
via de onderstaande “Downloads”.

Technische gegevens

- Inhoud: 1 liter
- Opslag: koel en donker 
- Inwerktijd: 1 minuut 
- Geur verwijderend: Ja 

CaluGreen

Dit A-merk beschikt over een breed assortiment 
sanitairrenigingsmiddelen. Heeft u vragen over het 
gebruik of toepassing van dit product? Bel één van onze 
product specialisten: 053 - 434 43 43.

https://www.carellurvink.nl/webshop/s/001-schoonmaakartikelen/sc/3419-reinigingsmiddelen/pl/3421-sanitairreinigers/1100/calugreen

