
Tevan AKS is een sterk geconcentreerde ontvetter 
en gebruikt u voor periodieke reiniging of als 
probleemoplosser. Met AKS reinigt u eenvoudig 
zwaar vervuilde oppervlakken en vloeren en herstelt 
u achterstallig schoonmaakonderhoud. Perfect als 
ontvetter in zwembaden en sanitaire ruimtes.

HANDMATIG REINIGEN
1. Doseer het product
2. Maak oppervlak nat en breng product aan
3. Laat 5 tot 10 minuten inwerken
4. Schrobben
5. Naspoelen met water

REINIGEN MET EENSCHIJFSMACHINE
1. Doseer het product
2. Breng het product aan op de vloer met een gieter
3. Schrob de vloer met de machine
4. Naspoelen met water

REINIGEN MET SCHROBZUIGMACHINE
1. Doseer het product
2. Giet de oplossing in de schoonwatertank
3. Voeg Anti-Foam toe in de vuilwatertank
4. Schrob de vloer met de machine
5. Naspoelen met water

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Verwijdert snel en effectief hardnekkige vetvervuilingen
• Licht geparfumeerd
• Past binnen de eisen van Green Key
• Breekt opgebouwde zeepresten af
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  12,6 (10% oplossing)
Bevat:   oppervlakte-actieve stoffen, alkaliën, 
   natuurlijke kalkbinders

TEVAN TIPS
 Gebruik de juiste dosering 
Om effectief te reinigen, is het van belang dat u de juiste 
dosering gebruikt. Met een te lage dosering worden 
oppervlakken niet schoon, terwijl een hoge dosering 
juist zorgt voor zeepresiduen. Om te voorkomen dat u de 
verkeerde dosering gebruikt, raden we aan om de Tevan 
doseerunit te gebruiken.

 Zeepresten verwijderen 
In sanitaire ruimtes en zwembaden is vaak sprake van 
opgebouwde zeepresten op vloeren en tegelwanden. 
Dit komt bijvoorbeeld door shampoo, maar ook door 
niet goed na te spoelen na het schoonmaken. Met AKS 
verwijdert u deze zeepresten eenvoudig en effectief. 
Spoel na het reinigen wel altijd na met water.
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Lichte vervuiling Gemiddelde vervuiling

100 ml product op 10 liter 
water

500 ml product op 
10 liter water

Sterke vervuiling Doseerunit 

1 liter product op 10 liter 
water

Gebruiksklaar ingesteld

Welk product u nodig heeft en hoe u dit product gebruikt, is afhankelijk van uw situatie. Als u niet het gewenste resultaat krijgt, kan het zijn dat u het 
product verkeerd toepast of een verkeerd product gebruikt. Wij komen daarom graag bij u langs om u te adviseren.
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