
Tevan Gastroline 7 is een zeer sterke snelontkalker, 
waarmee u kalk- en ijzeraanslag verwijdert. Gastroline 7 
heeft een Kiwa-ATA certificaat en is daarmee uitermate 
geschikt voor het ontkalken van drinkwatersystemen 
en -leidingen. Gastroline 7 is toepasbaar op alle 
zuurbestendige materialen en daarom ook geschikt als 
ontkalker van huishoudelijke apparatuur. 

DRINKWATERINSTALLATIES 
EN RESERVOIRS ONTKALKEN
1. Doseer het product
2. Breng product aan en laat 15 minuten inwerken
3. Tappunten grondig doorspoelen
4. 3 keer naspoelen met water

KOFFIEZETAPPARAAT ONTKALKEN
1. Doseer het product
2. Laat product door apparaat lopen
3. 2 keer naspoelen met schoon water

WASMACHINES ONTKALKEN
1. Doseer het product met 3 liter water
2. Voeg product toe aan machine
3. Laat product 3 uur inwerken (uitgeschakelde machine
4. Spoelprogramma draaien

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Verwijdert kalk- en ijzeraanslag
• Snelle werking
• Kiwa-ATA gecertificeerd
• Past binnen het HACCP-systeem
• Bevat geen zoutzuur of fosforzuur
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  2,0 (10% oplossing)
Bevat:   organische zuren, oppervlakte-actieve 
   stoffen, glycolzuur

Let op: Niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten, 
zoals marmer.

TEVAN TIPS
 Legionella bestrijden 
Door te ontkalken met Gastroline 7 maakt u de 
voedingsbodem van legionella los. Vervolgens 
desinfecteert u met Tevan Panox,  waardoor niet alleen de 
legionella maar ook de biofilm wordt verwijderd.
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Drinkwaterinstallaties Waterreservoirs

2 liter product per 10 liter 
water

500 ml product per 10 
liter water

Koffiezetapparaat Wasmachines

100 ml product op 1,5 
liter water

250 ml product op 3 liter 
water

Doseerunit

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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