Powerfoam
O NTK A L KE NDE S C H U I M E N D E S A N I TA I RRE I N I G E R

GEBRUIKSAANWIJZING:
Dosering
Schuimpistool: onverdund gebruiken in
schuimpistool. Gebruik de nozzle welke zorgt voor
een verdunning van 5%.
Emmermethode: doseer 25 ml tot 50 ml per liter
handwarm water. (handwarm = ± 40 °C)
Niet gebruiken op metalen en kalkhoudende
steensoorten. Bij twijfel ondergrond testen op
bestendigheid.

Toepassing:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maak vooraf de voegen nat met water.
Zet de wanden in met schuim werkend van
onder naar boven.
Schrijf met schuim een letter Z op de wand (van
Zorro).
Geef de vloeistof een contacttijd van +/- 5
minuten.
Ondersteunen met behulp van een witte
doodlebug pad.
De vloeistof welke is gekomen op de vloer met
de doodlebug pad schrobben.
De wanden afspoelen met spuitlans,
werkend van boven naar beneden. Let op: goed
naspoelen. Doe ook de kranen.
Verwijder de haarresten vanuit de putjes.
Trek de vloer droog.

Benodigde hulp materialen:
•
•
•
•
•
•
•

Schuimpistool ( Vikan-Nito / Werner & Metz)
Waterslang en kraan aansluiting
Doodlebug steelhouder / handhouder
Doodlebug pad wit
Veiligheidsbril / gelaatsbescherming
Handschoenen
Vloertrekker

Technische informatie:
Kleur		
pH puur		

Rode vloeistof
<1

PRODUCT OMSCHRIJVING:
Savonet® Powerfoam is een schuimende ontkalker voor dagelijks gebruik ten behoeve van
vloeren en wanden, effectief reinigen van alle waterbestendige oppervlakken. Voorkomt
kalkaanslag en opbouw van kalkzepen. Savonet® Powerfoam kan, indien aangebracht op
de juiste concentratie en temperatuur, veilig toegepast worden op de meest gangbare
materialen die sanitair, douche- en badruimten gebruikt worden. Oppervlakken dienen
altijd grondig nagespoeld te worden na gebruik (binnen 1 uur). Bij twijfel is het aan te
raden het materiaal eerst te testen. Savonet® Powerfoam is prettig geparfumeerd.

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN:
•
•
•
•
•
•

Bevat kalkbinders
Reinigt de gehele sanitaire ruimte
Lange conctacttijd
Snelle afbraak en afspoelbaarheid: besparing op arbeid, tijd en water
Verwijdert huidvetten, kalk en cosmetica
Regelmatig gebruik voorkomt opbouw van kalk

Veiligheidsaanbeveling
Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.
Draag beschermende kleding.
EHBO algemeen: 		
Bij onwel voelen een arts raadplegen. Na mogelijke
				
blootstelling een arts raadplegen.
EHBO na inademing: 		
De persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen
				
dat deze gemakkelijk kan ademen.
EHBO na contact met de huid:
De huid met water afspoelen/afdouchen.
				
De huid met overvloedig water wassen.
				Verontreinigde kleding uittrekken.
				
Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.
EHBO na contact met de ogen:
Als voorzorgsmaatregel de ogen met water
				
uitspoelen. Voorzichtig afspoelen met water
				
gedurende een aantal minuten.
				
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
				
spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie een arts 		
				raadplegen.
EHBO na opname door de mond:
De mond spoelen, niet laten braken. Bij onwel voelen
				
altijd een antigifcentrum of arts raadplegen.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of mengsel: Zorg voor een
goede ventilatie van de werkplek. Contact met de ogen en huid vermijden. Stof/rook/gas/
nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.
Hygiënische maatregelen: Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product
altijd handen wassen.
Morsen: Gemorste vloeistof absorberen met absorptiemiddel.
Afvalstoffen naar een Erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.
Telefoonnummers:
Afhankelijk van bedrijf eventueel voorzien van
eigen noodnummers anders.
Brand:		
EHBO:		
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