
 

Productnaam  SANYOS 
Ontkalkende badkamerreiniger 

 

Algemene beschrijving : 
 

Op zuur gebaseerde badkamerreiniger met hygiënisch effect. 
Verwijdert eenvoudig zeepresten, kalkaanslag en roest van 
alle afwasbare oppervlakken in badkamers, zonder te 
beschadigen. Totaal biologisch afbreekbaar. 

 

 

Eigenschappen : 
 

Voor het reinigen van badkamerschermen, geglazuurde 
tegels, toiletten, wastafels en kranen etc. 
 

 
 

     gevarenpictogram                   Gebruikspictogram 
 
                                                     

                                                                                                                           

                   
Reiniger biologisch afbreekbar vlgs. 

Regulation 648/2004/CE 

Verpakking :    
 

NABA022 : Fles à 800 gram - verpakt per 18 stuks  
NABA026 : 4 liter container – verpakt per 4 stuks 

 

Waarschuwing : 
 

In geval van ongeval of onveiligheid, raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
 

Slik niet in, houd buiten bereik van kinderen. Vermeng dit product niet met andere reinigers.  
Material Safety data Sheet is op verzoek verkrijgbaar en is te downloaden van www.tripleclean.nl of www.thomil.com.   
Middel is voor professioneel gebruik.  

 

Gebruikersinstructie :  
 

Gebruik SANYOS onverdund. Spray het vanaf een afstand 
van ± 25 cm in de toiletpot en laat het inwerken voor 10-15 
minuten en spoel het daarna af met schoon water. Voor het 
overige badkamergerei, spray het op het te reinigen 
oppervlak en spoel daarna af met water.  
 
Bij gebruik van de juiste dosering scheelt u dit in kosten en 
het belast het milieu minder. 

 

Technische data :  
 

 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Groen 

Geur Geurig, alcohol 

PH bij 1% 3.0 – 3.5 

Dichtheid bij 200C 1020 ± 20 kg/m3 
 

Samenstelling : mengsel van reinigers en alcohol op basis van 
geurend water 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 
 

 

NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 

Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 

Naturelle 

Verantwoordelijkheid en natuurlijke reiniging 
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