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Technische fiche

San Forte is een geconcentreerde ecologische ontkalker voor periodiek

en professioneel gebruik. Het product verwijdert efficiënt kalkaanslag

van alle zuurbestendige oppervlakken. (bijvoorbeeld wasbakken,

douches, zwembaden,...) Het product mag niet gebruikt worden op

kalkhoudende oppervlakken zoals o.a. marmer, arduin,… San Forte is

vrij van chloor- of andere halogeenverbindingen, van minerale zuren

en van detergenten afgeleid van petroleum. Alle gebruikte

detergenten zijn van plantaardige oorsprong. Alle ingrediënten van

niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Doseer San Forte in een emmer (1 tot 10 %). Reinig het oppervlak met

een spons, doek of borstel. Laat 5 tot 10 minuten inwerken. Goed

naspoelen met water. Bij zware kalkaanslag mag de dosering verhoogd

worden. San Forte nooit mengen met producten op basis van actieve

chloor zoals o.a. javel!

GEBRUIKSAANWIJZING

Sterk zure ontkalker voor periodiek gebruik.

- Geconcentreerde formule.

- Actief tegen hardnekkige kalkaanslag.

- Herstelt glans.

- Toepasbaar op alle zuurbestendige wanden en vloeren.

- Citrusparfum.
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4002868

vorm Vloeibaar

kleur Rood

geur Fris

oplosbaarheid in water Volledig

pH-waarde 1,5

relatieve dichtheid 1,084 Kg/L

veiligheid ADR UN 3265

Product

code

inhoud 5L

afmetingen 185 x 134 x 285 mm

brutogewicht 5,63 kg

nettogewicht 5,42 kg

EAN-code

Doos

eenheden per doos 4

afmetingen 378 x 268 x 290 mm

brutogewicht 22,52 kg

EAN-code 5407003311945

Pallet

eenheden per pallet 128

aantal lagen per pallet 4

aantal eenheden per laag 32

afmetingen 1200 x 800 x 1310 mm

brutogewicht 720,64 kg
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TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIEKE GEGEVENS
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