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ALGEMEEN

WC- ontkalker op basis van citroenzuur

- Vrij van minerale zuren

- Snelle werking en goede hechting

- EU Ecolabel

Swan WC Forte is een kant en klare ecologische zure WC-reiniger met ontkalkende 

eigenschappen voor professioneel gebruik. Het product reinigt en ontkalkt grondig en 

snel de toiletpot of urinoir. Swan WC Forte vormt geen gevaar voor porselein, 

afvoerleiding of septische put. Het product mag niet gebruikt worden op 

kalkhoudende oppervlakken zoals o.a. marmer, arduin,...  Swan WC 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.
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READY TO USE

Spuit Swan WC Forte onder de rand van het toilet of urinoir en laat het product gedurende 10 minuten inwerken. Goed inwrijven 

met toiletborstel en doorspoelen. Swan WC Forte nooit mengen met producten op basis van actieve chloor zoals o.a. javel!

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet 

verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (BxHxD) 9.1 x 24.7 x 5.8 cm

vorm:  Viskeuze vloeistof

kleur:  Rood

geur:  Den

oplosbaarheid in water:  Volledig

pH-waarde:  2,2

relatieve dichtheid:  1,051 Kg/L

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr

Eenheid

Inhoud

Afmetingen

Bruto gewicht

Netto gewicht

EAN-code

4003021

Fles

750ml

9.1 x 24.7 x 5.8 cm

837 g

788 g

EAN 5407003310139

Verpakking

Aantal per verpakking

Afmetingen

Bruto gewicht

EAN-code

6

28 x 26.2 x 13 cm

5522 g

EAN 5407003312003

Pallet

Aantal per pallet

Aantal lagen per pallet

Aantal per laag

780

5

156
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