
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Blekend en kalkoplossend zuur reinigingsmiddel.

Voor sauna's en andere natte ruimtes.

Hoewel het product zuur is, is het mild en niet-corrosief. Wees echter voorzichtig met 
het reinigen van tegelvoegen met geconcentreerde en sterke oplossingen. Niet 
gebruiken in combinatie met producten die chloor bevatten.
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De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt 
naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 
9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren 
die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door 
het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie 
eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



Technische gegevens

Inhoud

Applicatiemethode

Dichtheid (kg/l)

Opslag

0,5 l, 1 l

Kwast of spons.

1,03 kg/l, ISO 2811

Bescherm tegen vorst
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APPLICATIE INSTRUCTIES

De temperatuur van de lucht moet ten minste +5ºC zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Componenten mengen
Afhankelijk van de staat van de sauna, voeg je 0,1 tot 0,2 liter Saunapesu / Reiniger toe aan 5 liter water. pH-
waarde van de kant-en-klare oplossing: ca. 2.

KALK OPLOSSEN:
Gebruik een oplossing van 10-15%. Onverdunde Supi Saunapesu / Reiniger kan worden gebruikt op hardnekkige 
kalkaanslag en vuilvlekken.

BLEKEN VAN SAUNA-BANKEN:
Meng met een gelijke hoeveelheid water (1:1) en laat ongeveer 15 minuten inwerken.

Notitie! Spoel de banken na behandeling altijd na met schoon water.

Reiniging van gereedschappen
Gereedschap reinigen met water.

Notitie! 
Spoel de banken na behandeling altijd na met schoon water.
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invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik 
van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te 
wijzigen zonder kennisgeving.
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