
Voorzorgsmaatregelen: 
Irriterend. Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. 

Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Bij 

aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 

afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Deze stof en de 

verpakking op veilige wijze afvoeren. Draag geschikte 

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 dit etiket tonen). 

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

 

De kleur van slecht gechromeerde onderdelen zou kunnen 

verbleken. Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals 

marmer, koper, aluminium, enz. 

 

Milieu: 
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de 

criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening 

(EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

 

Product uitsluitend voor professioneel gebruik. Inlichtingenblad 

aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op 

aanvraag verkrijgbaar. Uitsluitend lege verpakkingen in een 

speciale afvalcollector verzamelen.  

SANET BR 75 

Periodieke ontkalker voor sanitair en 

badkamers 

Samenstelling: 
SANET BR 75 bevat: < 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, 

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums.  

pH waarde: ca. 0,5 

 

Eigenschappen: 
Lost kalk, urinekristallen, verkorst vuil, roestvlekken en 

cementsluier op. Geen gevaar voor corrosie van verchroomde 

delen. Ontgeurt. 

 

Toepassingsgebied: 
Voor zwembaden, toiletten, urinoirs, badkamers en douches, 

tegels en sanitairporselein bestand tegen zuren in privé- en 

openbare gebouwen. Ook geschikt om cementsluier te 

verwijderen. 
 

Dosering:  
Verdunnen met water in een verhouding van 2 à 20% al 

naargelang de graad van vervuiling. De oplossing met een borstel 

of doek aanbrengen op het te reinigen oppervlak, laten inwerken 

en overvloedig spoelen met zuiver water. In geval van bijzonder 

hardnekkige vlekken het product puur gebruiken. Kan manueel of 

met de machine worden gebruikt. Poreuze stenen vooraf goed nat 

maken met water (bijvoorbeeld niet-gepolijste oppervlakken 

in gebakken aarde of steen, cementvoegen, enz.). Bij het 

verwijderen van cementsluiers na gebruik onmiddellijk en 

overvloedig spoelen met zuiver water. 

Art-nummer : 712920 10 x 1 L 

Art-nummer : 404792 1 x 10 L 

Werner & Mertz Benelux sa/nv - Drève Richelle  161K - 1410 Waterloo – Belgium 

Tel : +32 2  352 04 00 - Fax: +32 2 351 08 60 - infos@werner-mertz.com - www.wmprof.com 

L
a

s
t 
u

p
d

a
te

: 
S

e
p

te
m

b
e

r 
1

5
 


