
- Wordt gebruikt voor het ontkalkend reinigen van nagenoeg alle materialen die met water in aanraking komen en hier-
door te maken hebben met de problemen van kalk-, ijzer-, en mangaanafzetting.                                                                                                     

- Is zeer geschikt voor het regelmatig onderhoud van sanitair.                                     
Bij regelmatig gebruik blijven douches, toiletten, baden, urinoirs, tegelwanden en -vloeren, zwembadperrons, enz. 
moeiteloos vrij van vuilversteningen.                       

- Kan tevens gebruikt worden voor het ontkalken van wasmachines, vaatwasmachines, geisers, boilers, snelkokers, 
dompelelementen, laboratoriumglas, medische instrumenten, kranen, douchekoppen, e.d.                     

- Bevat geen zoutzuur, is niet giftig en niet brandbaar.                                                  

- Is veilig voor de huid en materialen.                                                                           

- Tast tegels, beton, cementvoegen en coatings niet aan.                                               

- Is zelfwerkend en dus arbeid - en kostenbesparend.
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CALSIN
ONTKALKENDE REINIGER VOOR 
ZWEMBAD EN SANITAIR

- plus 1 deel water: voor erge versteningen.
- plus 5 delen water: voor het ontkalken van apparaten.
- plus 10 tot 30 delen water: voor het onderhoudend reinigen van sanitair, tegelwanden en -vloeren.

ELYNOL   CALSIN kan dus met water vermengd worden, de vloeistof is zelfwerkend. Na de inwerktijd (bij toestellen 
max. 24u) moet men het behandeld oppervlak steeds met zuiver water naspoelen.
ELYNOL   CALSIN niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten en op niet-zuurbestendig email. Bij twijfel eerst op 
een niet in het oog vallende plaats een proef te nemen. 

Mengverhouding: 1 deel Elynol  Calsin
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Uitzicht Doorzichtige vloeistof

Kleur Bruin

Geur Aangenaam

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en be-
scherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 12 x 1L,  4 x 5L , 10L , 20L

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid 
zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Biologisch 

afbreekbaar

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 
wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

KLEIN VEERLE 109A - BE 2960 SINT-LENAARTS 
Tel.: +32 (0)3-313 09 25 - www.renToclean.be - info@renToclean.be
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