
Tevan Anti-Foam is een schuimremmer op basis van 
siliconen. Met Anti-Foam onderdrukt u eenvoudig 
en snel overmatig schuim. Gebruik het product 
bijvoorbeeld in uw schrobzuigmachine of waterzuiger. 
Anti-Foam is ook erg geschikt voor het onderdrukken 
van schuim in whirlpools.

WHIRLPOOLS ONTSCHUIMEN
1. Doseer het product
2. Giet het product direct in de whirlpool
3. Herhaal bij hevige schuimvorming

SCHROBZUIGMACHINE ONTSCHUIMEN
1. Doseer het product
2. Voeg het product toe aan de vuilwatertankvuilwatertank

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Sterk ontschuimend 
• Lage dosering geeft al een goede werking
• Eenvoudig te doseren
• Werkt bij vrijwel alle pH-waardes
• Gebaseerd op siliconen

SPECIFICATIES
pH-waarde:  6 - 7 (10% oplossing)
Bevat:   Niet-ionogene emulsie van 
   polydimethylsiloxaanolie in water

TEVAN TIPS
 Schuim gaat niet weg 
Heeft u de juiste dosering gebruikt, maar gaat de 
schuimvorming toch niet weg? Bij hevige schuimvorming 
is het soms nodig om de dosering te herhalen. Blijf dit 
doen tot alle schuim is opgelost.

 Dosering 
Voor een goede ontschuimende werking heeft u maar 
5 ml product nodig. Gebruik de dop van de fles om 
eenvoudig te doseren. Een halfvol dopje is 5 ml. 
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Algemeen Schrobzuigmachine

5 ml product per 20 liter 
water (half dopje)

5 ml product per 20 liter 
water (half dopje)

Whirlpools Hevige schuimvorming

25 ml product voor 
volledige bad

Blijf dosering herhalen 
tot schuim is opgelost

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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