Sanitairreiniger
Hoogconcentraat
H O O G G ECO N C E N TR E E R DE SAN ITAIR R E IN IG E R

GEBRUIKSAANWIJZING:
Dosering
Sproeimethode: doseer 5 ml product in een
met schoon water gevulde rode sprayflacon (600 ml)
Emmermethode: doseer 10 ml product op ca. 5 liter
handwarm water (handwarm = ± 40 °C)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Trek het toilet altijd door.
Zet de toiletbril, deksel, doortrekmechanisme en
de binnenzijde van de toiletpot in.
Borstel met de toiletborstel met randenreiniger
grondig door de toiletpot, inclusief het waterslot.
Laat de toiletborstel in het waterslot staan.
Ga vervolgens van schoon naar vuil.
Eerst vingertasten verwijderen van de deur.
De spiegel controleren en eventueel reinigen.
De wastafel inzetten, met sponspad bewerken
en drogen met een zeemdoek. Let op: niet
naspoelen. Doe ook de kranen.
Spoel de doucheruimte of het bad eerst uit om
haren en/of grovere losliggende vervuiling te
verwijderen.
Zet het bad /douche in en bewerk het oppervlak
met de sponspad.
Nadrogen met de rode zeemdoek en/of een
raamwisser voor grotere oppervlakken. Let op:
niet naspoelen. Doe ook de douche/badkraan.
Borstel het toilet en trek het toilet door, waarbij de
toiletborstel gereinigd wordt.
Droog het toilet met de rode zeemdoek in deze
volgorde in verband met de hygiëne.
- doortrekmechanisme
- deksel
- bril
- buitenzijde pot
- binnenzijde pot
De vloer is de laatste handeling. Zorg ervoor dat
losliggend vuil en haren zoveel mogelijk droog
verwijderd worden bijvoorbeeld met de stofzuiger.
Reinig de vloer met een mopsysteem.

Benodigde hulp materialen:
•
•
•
•
•
•
•

Rode zeemdoek of rode microvezeldoek
Rode spons met krasvrije witte schuurpad
Toiletborstel met randenreiniger
Savonet doseerdop
Sproeiflacon met rode spraykop
Veiligheidsbril / gelaatsbescherming
Handschoenen

Technische informatie:
Kleur		
pH puur		

Heldere rode vloeistof
10

PRODUCT OMSCHRIJVING:
Savonet® Sanitairreiniger Hoogconcentraat is een geconcentreerde dagelijkse
sanitairrreiniger voor het effectief reinigen van alle waterbestendige oppervlakken. Voorkomt
kalkaanslag en opbouw van kalkzepen. Savonet® Sanitairreiniger Hoogconcentraat kan
veilig worden gebruikt op gevoelige materialen en geeft een streeploos resultaat.
Alle Savonet producten kunnen worden gebruikt in combinatie met een microvezelsysteem.
Savonet® Sanitairreiniger Hoogconcentraat is prettig geparfumeerd.

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN:
•
•
•
•
•
•
•

Reinigt de gehele sanitaire ruimte
Niet voor marmer en gevoelige oppervlakken
In gebruiksverdunning vrijwel pH neutraal
Verwijdert huidvetten, kalk en cosmetica
Regelmatig gebruik voorkomt opbouw van kalk
Geen gevarensymbolen
Economisch in gebruik

Veiligheidsaanbeveling
Draag beschermende handschoenen. Na het werken met dit product grondig handen
wassen.
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 overvloedig water wassen.
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:
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.
Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.
Hygiënische maatregelen: 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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