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01.2012Toepassingen
LIP Sanitairreiniger is een lichtzuur desin-
fectiemiddel dat zeer geschikt is voor de
dagelijkse reiniging van gootstenen, tegels,
sanitair, roestvrij staal, enz.
LIP Sanitairreiniger is niet geschikt voor
terrazzo, emaillen badkuipen, marmer en
andere kalkhoudende natuursteen en mortel
en voor het ontkalken van waterkokers,
koffiezetapparaten, wasmachines en afwas-
machines. Niet mengen met chloorhoudende
producten.

Eigenschappen
Dankzij de lage pH-waarde is LIP
Sanitairreiniger een effectief middel voor
het verwijderen van kalkafzettingen. Voor
zware kalkafzettingen bevelen we LIP
Tegelreiniger aan.

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

Dosering
0,5-1,0 liter LIP Sanitairreiniger verdunnen
in 10 liter water.

Bevat
Dicarbonzuur, alcoholethoxylaat tridecyl-
alcohol, isopropanol, geurstof. Niet mengen
met chloorhoudende producten. In geval van
contact met de ogen: onmiddellijk spoelen
met veel water en een arts raadplegen.
pH-waarde: Onverdund: 2,3

Normale verdunning: 4,1

Waarschuwingslabels
R36 Irriterend voor de ogen. R52/53 Schade-
lijk voor in het water levende organismen;
kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken. S2 Buiten
bereik van kinderen bewaren. S25 Aanraking
met de ogen vermijden. S26 Bij aanraking
met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen. S46 In geval van inslikken
onmiddellijk een arts raadplegen en verpak-
king of het etiket tonen. S56 Deze stof en de

verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval brengen. S64 Bij inslikken,
mond met water spoelen (alleen als de per-
soon bij bewustzijn is).

Aanvullende informatie
Blad met veiligheidsgegevens.

Algemeen
LIP-producten worden voortdurend
onderworpen aan interne en externe
kwaliteitscontrole. Naast de bovenstaande
productinformatie verwij-
zen we naar de landelijke
bouwvoorschriften,
algemene instructies,
ervaringen en normen
binnen de plaatselijke
bouwindustrie.
LIP-producten zijn
gegarandeerd vrij
van fabricagefou-
ten en geschikt
voor het aange-
geven doeleinde.
LIP heeft geen
invloed op de wer-
komstandigheden
of -procedures en
kan daarom geen
enkele aansprake-
lijkheid hiervoor
aanvaarden.


