
SILTOX
SLIBVERVLOEIINGSMIDDEL
SILTOX wordt gebruikt om modder en slib te verwijderen uit afvoerputjes, -leidingen en rioleringen, water-
torens, stoomketels, verwarmingsinstallaties, enz. 
SILTOX houdt “sludge” (=slib- en slijkvorming) in zwevende toestand, zodat deze tesamen met het water, 
eenvoudig kan worden afgevoerd of worden verwijderd door het circulatiewater af te laten. Verhindert 
eveneens roestvorming en ketelsteen. Door preventieve behandeling wordt de levensduur van installaties 
gevoelig verlengd en het rendement verhoogd. Heeft bovendien wateronthardende eigenschappen.

GEBRUIKSAANWIJZING
VERWARMINGSINSTALLATIES: 
a) Schokbehandeling: SILTOX wordt toegevoegd in een verhouding van 5 liter tot maximum 10 liter op 
1000 liter ketel- of circulatiewater, volgens de graad van slibafzetting. 
b) Preventieve behandeling: na een schokbehandeling wordt ca. 5 liter SILTOX op 1000 liter water toe-
gevoegd. Deze oplossing zal in het circuit aanwijzig blijven en toekomstige afzetting voorkomen. Deze 
oplosssing enkele malen per jaar vervangen.
AFVOERPUTTEN: 5 liter SILTOX toevoegen. Bij de eerstkomende regenbui zal SILTOX geactiveerd wor-
den en ervoor zorgen dat alle slib verdwenen is.
AFVOERLEIDINGEN: 12 liter SILTOX toevoegen bij een hoeveelheid van 4500 liter doorstromend water.
KOELTORENS: 1 liter SILTOX op 4500 liter water.
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NL WAARSCHUWING Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermen-
de handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhou-
dende oogirritatie: een arts raadplegen. FR ATTENTION Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CON-
TACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. .DE ACHTUNG Verursacht schwere 
Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
antigifcentrum - centre antipoison: +32 (0)70/245.245
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