WC Ontkalker
KR AC HTIG E WC O N TK AL KE R

GEBRUIKSAANWIJZING:
Dosering
Het product is gebruiksklaar.

PRODUCT OMSCHRIJVING:
Savonet® WC ontkalker is een zuur, ingedikt product voor het periodiek verwijderen van
kalk- en urinesteenaanslag in toiletpotten en urinoirs. Savonet® WC ontkalker bevat
geen zoutzuur en is veilig voor het glazuur.

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN:
•
•
•
•

Toepassing:
Het toilet of urinior doorspoelen, Savonet® WC reiniger
onder de rand en rondom in de toiletpot spuiten.
Savonet® WC reiniger ca. 10 minuten laten inwerken ,
vervolgens met een borstel schrobben en doorspoelen.
Belangrijk:
Niet mengen met chloorhoudende producten! Niet
gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals
marmer, travetin, voegen, enz. bij twijfel eerst testen
op een kleine, onopvallende plaats.

Benodigde hulp materialen:
•
•
•

WC borstel
Veiligheidsbril / gelaatsbescherming
Handschoenen

Technische informatie:
Kleur		
pH puur		

Heldere rode vloeistof
<1

Verwijdert snel en krachtig kalk en urinesteen
Lange hechting aan het oppervlak
Schuine hals vergemakkelijkt het aanbrengen
Veilig op porselein en geglazuurde oppervlakken

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 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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