
Deze informatie is niet van toepassing, wanneer het product samen wordt gebracht met een ander product of wanneer het product wordt gebruikt in een proces anders dan 
in dit blad aangegeven. Naar onze beste weten is de in dit blad gegeven informatie correct en volledig. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de afnemer van dit product om 
na te gaan, of de gegeven informatie geschikt en volledig is voor zijn specifieke gebruik van het product. 
Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de afnemer om op basis van de informatie in dit blad veiligheidsprocedures voor zijn onderneming op te stellen. 
Zie hiervoor ook onze veiligheidinformatiebladen van het desbetreffende product. 
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Etolcare  

Sani Boost + 
Professionele toilet / periodieke sanitairreiniger 

Toepassing: 
Geschikt voor gebruik in een professionele omgeving waar toilet en sanitair snel en doeltreffend gereinigd moet worden. 
Geeft optimaal resultaat in combinatie met Etolcare interieurreiniger en dagelijkse sanitairreiniger. 

 
 

Product beschrijving: 
Professionele hoog geconcerteerde zure reiniger voor toiletpotten, urinoirs en sanitair. 
Heeft een unieke formule, voor een goede hechting op verticale oppervlakken, geeft een fris eindresultaat; 
Verwijderd gemakkelijk urinesteen, roestvlekken, kalk en watervlekken 
Makkelijk doseerbaar via de handzame flacon met knikhals. 
Heeft een frisse geur, is prettig en zuinig in gebruik.!
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Product eigenschappen: 
· Professionele kant en klare toiletreiniger 
. Zeer zuinig in gebruik door de uniek geconcentreerde formule 
. Geeft een fris en streeploos eindresultaat in sanitairruimtes 
. Hoog geconcerteerde zure reiniger voor het verwijderen van urinesteen, roestvlekken, kalk en watervlekken 
. Makkelijk doseerbaar middels handige knikhals 
· Prima te gebruiken als periodieke sanitairreiniger 
· Is volledig toepasbaar in het Etol hygiëneprogramma 
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Dosering: 
Sani Boost + puur gebruiken bij toilet en urinoir 
Bij periodieke sanitairreiniging 1-10 ml doseren 
Gebruiksaanwijzing vind u terug op het productlabel 

             
             

Technische gegevens:             

Kleur: roze/rood   

Geur: kenmerkend      

Houdbaarheid: 2 jaar        

Houdbaarheidsvoorschrift: koud, donker, staand,!

vorstvrij en max 25° Celsius      
Soortelijk gewicht: 1,1 g/cm3    Veiligheidsvoorschriften: 

R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid. 
                 S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en  
                 deskundig medisch advies inwinnen. 
                 S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

 
 

Veiligheid, product en contactinfo:   Verpakkingseenheden: 
  www.etol.nl    7008105    Etolcare Sani Boost + 6 x 0,75 liter 
       Afwijkende verpakkingen zijn op aanvraag beschikbaar   
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