Sanitaire reiniger en kalkverwijderaar

Toepassingsbereik
Geschikt voor de effectieve reiniging van zuurbestendige materialen. Voor de reiniging van
toiletten en badkamers. Voor het bijzonder sensibele bereik m.b.t. het reinigen van badkuipen
bestaat er een hygienische aanbeveling.
Met behulp van ALLE reinigingsmethoden van toepassing.

Overige informatie
MILIZID
Doos met 12 fl. à 1l
Doos met 12 navul. à 1l
Jerrycan à 5 l
Jerrycan à 10 l
1,5-liter druksproeier (leeg)
3-literdruksproeier (leeg)
Doos met 12 handsproeiers
à 600 ml (leeg)
Doos met 10 x 10 patronen
à 12 ml

art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.
art.nr.

00104
00386
30005
30007
80220
88892

art.nr. 00207
art.nr. 00816

MILIZID CITRO
Doos met 12 fl. à 1 l
Doos met 12 navul. à 1 l
Jerrycan à 10 l

art.nr. 00557
art.nr. 00262
art.nr. 30056

MILIZID COOL BREEZE
Doos met 12 fl. à 1 l
Doos met 12 navul. à 1 l
Jerrycan à 10 l

art.nr. 00394
art.nr. 00396
art.nr. 30097

MILIZID MINT
Doos met 12 fl. à 1 l
Jerrycan à 10 l

art.nr. 00304
art.nr. 30307

MILIZID PURE ICE
Doos met 12 fl. à 1 l

art.nr. 00300

MILIZID TROPICAL
Doos met 12 fl. à 1 l
Jerrycan à 10 l

art.nr. 00204
art.nr. 30207

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 0818

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

Gebruiksaanwijzing:
Voor het reinigen van het keramische deel van de wc MILIZID geconcentreerd onder de rand
van de toiletpot spuiten, bewerken met wc-borstel en na een korte tijd (max. 5 min.) spoelen.
Opgelet: Alvorens aan te brengen wc-bril volledig omhoogklappen. Niet zuurbestendige
voegen en armaturen voor reiniging voorweken. Na het reinigen van vloeren, wanden en
inventaris altijd herwerken met helder water.
Onderhoudsreiniging:
Handmatige en mechanische reiniging van zuurbestendige vloeren en wanden: 0,25 – 0,5 %.
Handmatige reiniging zuurbestendige inventaris: 0,25 – 2 %.
Sproeireiniging: 0,25 – 10 %
Tussenreiniging en basisreiniging:
• Tussen- en bouwplaatsreiniging: 10 % tot puur;
voor verwijdering van cementsluier van graniet max. 10 %
• Basisreiniging: 10 % tot puur

10ml/4l

Producteigenschappen
• Minder inspanning, meer effect
• Met bijzonder afloopeffect, kalk- en vuilblokkerend effect
• RK-genoteerd (0,25 – 100 %)
• Uitstekend geschikt voor zachte schuimreiniging
•	Verwijdert binnen seconden kalkaanslag, cementsluier, roest, urinesteen, huidoliën,
make-up-/crèmeresiduen en calciumzeep
• Hoogglans op oppervlakken zonder nawrijven
• Beschermt chroom, kunststof oppervlakken, zuurbestendige tegels,
Emaille volgens DIN ISO 2722 en onder normale toepassingen
• Vijf aantrekkelijke geur creaties om uit te kiezen,
MILIZID – het origineel met een bewezen deoxiderende werking
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