
Productinformatie "Sanilu Clean" (Swiss made) 
 

Dankzij de geoptimaliseerde formule verwijdert Sanilu Clean snel en betrouwbaar hardnekkige kalk- en 
urineaanslag in dierenhokken. Door de vorming van schuim laat Sanilu Clean zien waar de aanslag is. Dankzij 
de moeiteloze verwijdering van de aanslag en de korte inwerktijd is de toepassing zeer eenvoudig en ziet het 
dierenhok er weer uit als een plaatje. 
 

Belangrijke instructies 
• Alleen gebruiken op intacte, zuurbestendige materialen. 
• Spoel na het ontkalken voldoende af met koud leidingwater. 
• Gebruik Sanilu Clean altijd koud. 
• Voordat u Sanilu Clean gebruikt, waarschuwingen op het productetiket in acht nemen. 
• Niet gebruiken in combinatie met andere schoonmaakproducten. 
• Buiten bereik van kinderen bewaren. 
 

Informatie 
Gebruiksaanwijzing 
Gelijkmatig op de vuile plek aanbrengen. Laat inwerken tot de oplossing niet meer schuimt.  
Borstel vervolgens door met een borstel tot er geen schuim meer te zien is. Spoel daarna grondig af met 
water. Als er nog steeds urinesteenafzettingen zijn, laat deze dan drogen en herhaal het proces. 
 

Controleer de ondergrond op geschiktheid en compatibiliteit voordat u het product gebruikt. 
Bescherm het product tegen vorst en temperaturen boven de 35°C. 
 
Waarschuwingen voor gevaar 
H290 Kan corrosief (bijtend) zijn voor metalen 
H315 Veroorzaakt huidirritatie 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 
 
Veiligheidsinstructies 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden 
P405 Achter slot bewaren 
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren 
P103 Voor gebruik het etiket lezen 
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken 
P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen 
P260 Nevel, damp of aerosol niet inademen 
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken 
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts / raadplegen 
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden 
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften 
 
Ingrediënten 
Water, <10% zoutzuur, <0,5% hulpstoffen. 
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Gevaar  
 

  


