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bijtend

Sanidur
Zuur reinigingsmiddel

Productomschrijving
Sanidur is een ingedikt, zelfhechtend en snelwerkend zuur reinigingsmiddel
voor het verwijderen van kalk-, urinesteen- en kalkzeepaanslag. Sanidur is licht geparfumeerd en laagschuimend.
pH-waarde puur: < 1,0

Toepassing
Sanidur is uitermate geschikt voor verticale vlakken, bijv. toiletpotten en urinoirs, maar ook voor tegelwanden in 
sanitaire units, zwembaden en douches. Sanidur hecht aan verticale vlakken en kan daardoor langer inwerken. 
Sanidur is ook geschikt voor het verwijderen van cementsluier. Alleen toepassen op zuurbestendige materialen en 
niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten zoals marmer en travertin.

Gebruiksaanwijzing
Sanidur puur gebruiken en laten inwerken. Sterk hechtend vuil met groene handpad bewerken. Voor het verwijderen 
van cementsluier 1:1 verdunnen met water en goed mengen voor gebruik. Daarna het gereinigde oppervlak 
naspoelen met schoon water.

Verpakking en artikelnummer
	 Doos met 4 cans van 2,5 liter, art. nr. 100.429
	 Doos met 10 flacons van 1 liter (ABIPAC®), art. nr. 100.415
	 Doos met 15 flacons van 750 ml, art. nr. 100.400

Veroorzaakt brandwonden (alkylbenzenesulfonicacid). Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Bij een 
ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).
De veiligheid van dit product is onderzocht middels een blootstellingsbeoordeling uitgaande van de veronderstelling dat de gebruiker zich houdt aan 
de gebruiksaanwijzing. Alpheios is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van haar producten anders dan hier voorgeschreven. Lege 
verpakkingen worden niet teruggenomen. Vorstvrij bewaren. 
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
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