Vloeibaar, geconcentreerd ontsmettingsmiddel voor
oppervlakken in sanitaire ruimten
Toepassingsbereik
De ontsmetting en reiniging van alle zuurbestendige materialen, vloeren, wandtegels, kunststof
muren en oppervlakken in bijv. sanitaire ruimten, zwembaden, natte cellen en toiletpotten/
urinoirs, wastafels en voegen. Voor het verwijderen van hardnekkig mineralisch vuill zoals kalk,
urine en roest in natte ruimten.

Overige informatie
Doos met 12 flacons à 1 l
Jerrycan à 10 l

art.nr. 00136
art.nr. 30091

Samenstelling
100 g MILIBAC bevat: 5,6 g melkzuur
Etikettering conform EG-Verordening 1272/2008 (CLP):
gevaar; GHS05
Toelatingsnummer: N-25506
Biociden voorzichtig gebruiken.
Lees voor gebruik steeds het etiket en de
productinformatie.

Gebruiksaanwijzing:
Reiniging:
Voor de reiniging van zuurbestendige toiletpotten/urinoirs MILIBAC onverdund onder de rand
van de toiletpot/het urinoir aanbrengen en grondig borstelen met een toiletborstel. Laat het middel kort inwerken (max. 5 min.) en spoel door.
Let op: klap de toiletbril helemaal omhoog voordat u MILIBAC gaat gebruiken.
•	Onderhoud:
Zuurbestendige vloeren, muren, inventaris (toiletbril, toilet, badkuipen, armaturen etc.):
MILIBAC 0,25 – 1 % verdunnen met koud, schoon water.
•	Basisreiniging: MILIBAC onverdund gebruiken.
Ontsmetting:
Geschikt voor/werking
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Opmerking
met mechaniek,
geringe organische belasting
Conform DGHM (D), hoge belasting
Gem. RKI/DVV

Producteigenschappen
• VAH-gecertificeerd
• Krachtig tegen het polyomavirus en legionella
• Ontsmetting en reiniging van alle zuurbestendige oppervlakken
• Basisreiniger en onderhoudsreiniger voor sanitaire ruimten en zwembaden
• Verwijdert mineralisch en organisch vuil (bijv. huidvet)
Opmerking
MILIBAC niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken (bijv. kalkhoudend steen, email dat niet
voldoet aan de DIN-norm). Materiaalzaamheid van MILIBAC van tevoren op een onopvallende
plaats testen. MILIBAC niet gebruiken met heet water. Bij alle reinigingsmethoden dienen nietzuurbestendige voegen grondig te worden afgespoten.
Oppervlakken, vloeren, wandtegels en voegen na de reiniging met MILIBAC altijd afnemen met
schoon, koud water.

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. NL 1218

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com
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