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Herli SAN 
 
 

 

Általános  
Savas tisztítószer a vízkő, a vizelet és más szennyeződések eltávolítására. 

Felhasználás  
Alkalmas a WC-csészék, piszoárok, fürdőkádak, mosogatók és más saválló 
anyagok napi és időszakos tisztítására. 
 

Tulajdonságok  
* Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a vízkő és a vizelet lerakódásokat 
* Nem támadja meg a mázat 
* Biológiailag teljesen lebomló 
* Friss illatot hagy maga után - illatosított 

Felhasználási 
javaslat 

Hígítatlanul permetezzen a WC-csésze pereme alá és a lefolyócsőbe. Hagyja hatni 
5 - 10 percig, WC-kefével súrolja át,majd bőségesen öblítse le. 
 
A falak és más saválló felületek esetén előzetesen alaposan nedvesítse meg őket. 
Hígítsa a Herli SAN-t vízzel 1: 10–1: 25 arányban, vigye fel és hagyja 5–15 percig 
hatni. Ezután öblítse le bő vízzel. 
Hígítatlanul használja a terméket a makacsabb szennyeződésekhez. 
 
Cink, réz és ötvözetek esetében figyeljen a rövid behatási időre. Ne keverje más 
tisztítószerekkel és klórtartalmú termékekkel!  
Vörösréz, cink, és ötvözött anyagoknál rövid behatási időt alkalmazzunk. 
Nem szabad más tisztítószerekkel összekeverni! 
 
 

Specifikáció Küllem:  tiszta, rózsaszín folyadék 
Tartalmaz:  természetazonos szerves savakat, felületaktív anyagokat és 

illatanyagokat 
pH (20 ° C):  2,4 (10% -os oldat) 
Sűrűség (20°C): 1,03 g / ml 

Biztonság A termék osztályba sorolása és címkézése                                                              
az (EG) Nr. 1272/2008, CLP                                                       SGH05 
 

Csomagolás Karton Kanna 4 x 5 literes 
Kanna 20 literes 

Tárolás  
A termékeket eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, 5 - 30 ° C hőmérsékleten 
kell tárolni.  
Eltartható 48 hónapig. 

Az útmutatások és az adatok legjobb tudásunk szerint készültek, és az a céljuk, hogy a felhasználónak a termékünk 
felhasználásában segítségére legyenek. A tartalom csak tanácsként használatos, minden kötelezettség és következmény nélküli. 
Ugyanez vonatkozik, harmadik fél bármilyen követeléseire is. Kérjük, figyelembe venni a címkéken és a biztonsági adatlapokon 
szereplő útmutatókat! A törvényi előírásokat be kell tartani! 

 

 

 


