
SURE® Toilet Cleaner

Toiletreiniger

Omschrijving
SURE Toilet Cleaner is onderdeel van een uniek assortiment van plantaardige, 100%
biologisch afbreekbare professionele reinigingsmiddelen voor alle dagelijkse
reinigingsbehoeften. SURE Toilet Cleaner is een gebruiksklare, krachtige reiniger voor
het effectief verwijderen van kalkaanslag en andere afzettingen in toiletpotten en
urinoirs. De speciale formulering biedt uitstekende reinigende eigenschappen.

Eigenschappen
•   Uitstekende hechtende eigenschappen door optimale viscositeit
•   Reinigt zonder residu achter te laten
•   Bevat geen geur- of kleurstoffen
•   Bevat plantaardige ingrediënten verkregen uit hernieuwbare bronnen
•   100% biologisch afbreekbaar via een natuurlijk ontbindingsproces waarbij geen

hardnekkige residuen worden achtergelaten
•   Geen classificatie voor milieu en veiligheid
•   Veilig voor gebruiker, geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig

Voordelen
•   Lost kalkafzetting snel op
•   Langdurige werking op verticale/schuine oppervlakken
•   Makkelijk te gebruiken, ook op moeilijk bereikbare plekken onder de toiletrand
•   Vermindert de impact op het milieu

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Het product is klaar voor gebruik. Gebruik het product onverdund.

Toepassing:
Spoel het toilet/urinoir door en breng het product gelijkmatig aan in de pot, onder de
rand en in het water. Laat 5 minuten inwerken en schrob de pot met de toiletborstel –
vooral onder de rand en onder het waterniveau. Spoel het toilet/urinoir door en spoel
de toiletborstel af. Laat het product 1-2 uur inwerken indien er veel kalkaanslag
aanwezig is.



SURE® Toilet Cleaner

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: kleurloze tot lichtgele vloeistof
pH waarde (onverdund): 3 +/- 0.9
Relatieve dichtheid: 1.02 +/- 0.02
Viscositeit: 150 +/- 50
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is SURE Toilet Cleaner geschikt voor gebruik op intact porselein en geglazuurd sanitair.
Meng het product niet met chloorhoudende producten en gebruik het product niet op zuurgevoelige oppervlakken (zoals marmer, emaille,
voegen). Verwijder druppels of spetters van het product direct van zuurgevoelige oppervlakken en spoel grondig na met water. Test vóór
gebruik de materiaalbestendigheid op een kleine onopvallende plaats.

Milieu-informatie
*SURE Toilet Cleaner is 100% biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B test.
De oppervlakte-actieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eisen van de EU wetgeving voor
reinigingsmiddelen (Europese detergenten-verordening), EC 648/2004. SURE Toilet Cleaner is voorzien van het EU Ecolabel (EU:FR/
020/055).

Beschikbare verpakkingen
SURE Toilet Cleaner is beschikbaar in een 750 ml flacon en 5 L can, beiden geschikt om te recyclen/recycleren. 5 L cans kunnen gebruikt
worden om de 750 ml flacon te hervullen t.b.v. het dagelijkse gebruiksgemak.
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