
Oppervlaktereinigers 
 

 

Productnaam :WC GEL (Toilet/urinoir ontkalker en roest verwijderaar) 

 

Algemene beschrijving : 
 

Gel voor snelle reiniging. Verwijdert aanslag, (roest) vlekken en 
ontkalkt. Gel WC is een geconcentreerd product dat door zijn 
dikheid hecht aan het oppervlak dat gereinigd moet worden 
zonder dat het dampen of gassen produceert. 
 

Eigenschappen : 
 

Een krachtige en hygiënische reiniger/ontkalker voor keramiek, 
badkamers, (openbare) toiletten en urinoirs. Reinigt snel 
geglazuurde tegels, baden, kranen en alle soorten afwasbare 
oppervlakken in badkamers. NIET GESCHIKT VOOR ALUMINIUM 

     gevarenpictogram                   Gebruikspictogram 
 
                                             
                                                            

                                  
                                                                         

GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90% vlgs.statuut: 

Regulation 648/20047CE 

Artikelnummer en verpakking : 
 

LSBA022 : Fles a 800 ml – verpakt per 18 stuks 
LSBA023 : Fles a 800 ml – verpakt per 6 stuks 
 

Waarschuwing : 
 

In geval van inslikken of ongeval, raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
 

Houd in originele verpakking goed gesloten. Bescherm tegen intense hitte of kou. Voorkom bevriezing. Niet in direct zonlicht 
bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
 

Gebruik Gel WC puur voor onder de rand van het toilet of op 
droge delen van het toilet/urinoir. Laat een paar minuten 
inwerken en spoel daarna af met ruime hoeveelheid water. In 
geval van hardnekkige aanslag/vuil schrob met een 
toiletborstel. 
Wij bevelen sterk aan om bij gebruik van dit product 
handschoenen te dragen. MIX DIT PRODUCT NOOIT MET 
ANDERE PRODUCTEN. Voor gebruik op metalen oppervlakken 
raden wij u aan om Gel WC eerst uit te testen op een niet 
zichtbare plaats van het te reinigen oppervlak. 

Technische data :  
 

Mogelijkheden : Geconcentreerde ontkalkende gel; 
deodoriserend, desinfecteert het oppervlak snel en grondig. 
 

Specificaties :   

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Blauw 

Geur Aangenaam geurend 

PH (20º)    <1 

Dichtheid (20º)    1.080 – 1.084 Gr/cc 

Oplosbaarheid in water Totaal 
 

Samenstelling :  Chloride zuur, fosfor-achtig zuur, non-
ionogene reinigers en parfum 

Veiligheid en gebruik : 
 

bevat CHLORIDE en FOSFOR-ACHTIG ZUUR. Veroorzaakt brandwonden. Slik niet in. Houd buiten het bereik van kinderen. Bij 
contact met de ogen spoel met veel water uit en raadpleeg huisarts. Gebruik schone kleding en handschoenen en 
oog/gezichtsbescherming. In geval van ongeluk of onveiligheid onmiddellijk de huisarts raadplegen. Wanneer mogelijk laat daarbij 
het label van dit product zien.  
Material Safety Data Sheet is te downloaden van www.tripleclean.nl en/of www.thomil.com.  
Middel is voor professioneel gebruik 

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. 


