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Tevan® GASTROLINE 7

Verwijdert ijzeraanslag.

( Snelontkalker )

Groot kalkoplossend vermogen.

Snelwerkend.

KEUKENHYGIËNE

Geconcentreerd zuur product op basis van natuuridentieke zuren voor
het verwijderen van kalk- en ijzeraanslag. Te gebruiken als universele
(apparaten)ontkalker.

Voor het gebruik in de drinkwatersector is door het Kiwa N.V. voor het
product Snelontkalker het productcertificaat Kiwa-ATA K1016/02
afgegeven (ATA=Attest Toxicologische Aspecten).

Speciaal product voor het verwijderen van kalk- en ijzeraanslag in
drinkwaterinstallaties en heetwater-reservoirs. Ook zeer geschikt voor het
ontkalken van huishoudelijke apparatuur, zoals koffiezetapparaten en
wasmachines. Toepasbaar op alle zuurbestendige materialen. Ook op
zoutzuurgevoelige materialen, zoals nylon en lichtere metalen (koper).
Niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten, zoals marmer en travertin.

Wasmachines: 250 ml Snelontkalker verdund met 3 liter schoon water ca.
3 uur in laten werken (uitgeschakelde wasmachine). Vervolgens de
machine inschakelen op het spoelprogramma.

Op lichte metalen zoals koper, aluminium, soldeerverbindingen en zink een
korte inwerktijd aanhouden.

Zeer goed werkzaam tot 85°C.
Bevat geen zoutzuur of fosforzuur, maar milde natuuridentieke zuren.
Totaal biologisch afbreekbaar.

Drinkwaterinstallaties: minimaal 5 maal verdunnen met water. Aanbrengen
op het te reinigen oppervlak. Inwerktijd ca. 15 minuten. Overvloedig
afspoelen met schoon water.
Heetwater reservoirs: voeg 500 ml Snelontkalker toe per 10 liter (heet)
water. Inwerktijd minimaal 15 minuten. Tappunt doorspoelen. Het reservoir
3 maal naspoelen met schoon water.
Huishoudelijke apparatuur: Snelontkalker ca. 15 maal verdund toepassen.

Koffiezetapparaten: een half kopje Snelontkalker op 7 kopjes water. Het
apparaat aanzetten en de oplossing geheel door het apparaat laten lopen.
Tweemaal met schoon water herhalen.
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SPECIFICATIE Uiterlijk: :
Bevat :

pH (20°C) :
Sg (20°C) :

VEILIGHEID

Alleen voor professioneel gebruik.
R36-38 :
S26 :

OPSLAG

CLAUSULE Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot
uitstekende resultaten komen. Aangezien het product echter buiten onze controle in
voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met betrekking tot
de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.

Bij het gebruik van dit product gelden de volgende wettelijke voorschriften
met betrekking tot de veiligheid en gezondheid:

Vorstvrij bewaren.

lichtgele, heldere vloeistof.

2,0  (10% oplossing)

Irriterend voor de ogen en de huid.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

(speciale combinatie van) organische zuren, oppervlakte-
actieve stoffen.

1,13 g/ml
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