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LIP -Als er op kwaliteit wordt gebouwd!

01.2012Toepassingen
Voor het verwijderen van kalkvlekken, roest,
kopergroen, oxiden, talg en verzeping van
roestvrij staal, tegels, klinkerstenen, sanitair
en andere zuurbestendige oppervlakken.
LIP Tegelreiniger kan ook worden gebruikt
voor het verwijderen van roest. 

Eigenschappen
Zelfwerkend en bacterieremmend.

Gebruiksaanwijzing 
1. Maak het te reinigen oppervlak vochtig.
2. Breng LIP Tegelreiniger aan met een

spons of borstel.
3. Laat 5 tot 10 minuten op het gebied

inwerken.
4. Spoel het oppervlak af met veel water.

Waarschuwing: Niet gebruiken op geverfde
oppervlakken, email, marmer en andere
niet-zuurbestendige oppervlakken. Probeer
het product altijd eerst uit op een klein,
onopvallend gebied. 

Verpakking
Plastic verpakking van 1 en 5 L. Bewaren
op een vorstvrije plaats in goed afgesloten
originele verpakking.

Dosering
Normale reiniging: 
2 dl verdunnen in 10 liter water. 
Lichte kalkafzetting: 
10 dl verdunnen in 10 liter water. 
Zware kalkafzetting: onverdund gebruiken.

Bevat
Fosforzuur, 2-propanol, isotridecanolethoxy-
laat, citroenzuur.
pH-waarde: Onverdund: 2

Normale verdunning: ca. 3

Waarschuwingslabels
R38 Irriterend voor de huid. R41 Gevaar
voor ernstig oogletsel. S2 Buiten bereik van
kinderen bewaren. S24/25 Aanraking met de
ogen en de huid vermijden. S26 Bij aanra-
king met de ogen onmiddellijk met overvloe-
dig water afspoelen en deskundig medisch

advies inwinnen. S37/39 Draag geschikte
handschoenen en een beschermingsmiddel
voor de ogen/het gezicht. S46 In geval van
inslikken onmiddellijk een arts raadplegen
en verpakking of het etiket tonen. S56 Deze
stof en de verpakking naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Aanvullende informatie
Blad met veiligheidsgegevens

Algemeen
LIP-producten worden
voortdurend onder-
worpen aan interne en
externe kwaliteitscon-
trole. Naast de boven-
staande productinfor-
matie verwijzen we
naar de landelijke
bouwvoorschriften,
algemene instruc-
ties, ervaringen en
normen binnen de
plaatselijke bouw-
industrie. LIP-pro-
ducten zijn gega-
randeerd vrij van
fabricagefouten en
geschikt voor het
aangegeven doe-
leinde. LIP heeft
geen invloed op de
werkomstandighe-
den of -procedures
en kan daarom
geen enkele aan-
sprakelijkheid hier-
voor aanvaarden.


