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irriterend

Sani-Gel
Sanitairreinigingsmiddel

Productomschrijving
Sani-Gel is een ingedikte, kalkwerende, dagelijkse toiletpot- en urinoirreiniger met een aangename, frisse geur. 

Verwijdert effectief en snel organische vervuiling. Door de mildzure samenstelling vermindert Sani-Gel de vorming 

van kalkaanslag. Samen met Sani-Jour vormt Sani-Gel het ideale concept voor de dagelijkse reiniging van het 

volledige sanitair.

pH-waarde puur: 2,0 - 3,0

Toepassing
Voor de dagelijkse reiniging van toiletpot en urinoir. Door de speciale 750 ml flacon is Sani-Gel gemakkelijk in het 

toilet of urinoir aan te brengen. Omdat Sani-Gel is ingedikt, blijft het goed op de wand van het toilet of urinoir kleven, 

waardoor het optimaal kan inwerken en reinigen. Sani-Gel spoelt gemakkelijk en volledig weg als het toilet of urinoir 

wordt doorgespoeld. Dit product laat een aangename, frisse geur achter.

Gebruiksaanwijzing
Toilet of urinoir doorspoelen, daarna Sani-Gel puur aanbrengen en met de toiletborstel verdelen. Het product laten 

inwerken en aansluitend het losgeweekte vuil met de toiletborstel verwijderen. Spoel tenslotte het toilet of urinoir 

door.

Belangrijk
Sani-Gel alleen toepassen op zuurbestendige materialen. Sani-Gel vermindert de dagelijkse vorming van kalk, maar 

is niet geschikt om te gebruiken als periodieke ontkalker.

Verpakking en artikelnummer
	 Doos met 15 flacons van 750 ml, art. nr. 107.110  

Irriterend voor de ogen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of 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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