
Tevan Rapid SR een sterke periodieke ontkalker 
gebaseerd op zoutzuur. Met Rapid SR verwijdert 
u zware kalkaanslag en herstelt u achterstallig 
schoonmaakonderhoud. Rapid SR kan gebruikt worden 
op alle waterbestendige oppervlakken in sanitaire 
ruimtes en zwembaden. Rapid SR is uitermate geschikt 
voor de periodieke reiniging van zwembadbassins.

PERIODIEKE ONTKALKING
1. Maak het oppervlak nat met koud water
2. Doseer product met koud water
3. Giet het product over het oppervlak
4. Laat product 5 – 10 minuten inwerken
5. Schrob met een bezem of schrobmachine
6. Afspoelen met koud water

Let op: Niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten, 
zoals marmer. Niet gebruiken op metaal. Alleen 
gebruiken met koud water.

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Zeer sterke ontkalker voor oplossen van problemen
• Verwijdert kalk, cementsteen, urinesteen, 
 versteende algen en roest
• Bevat zoutzuur en natuuridentieke zuren
• Volledig biologisch afbreekbaar 

SPECIFICATIES
pH-waarde:  0,7 (10% oplossing)
Bevat:   zoutzuur, natuuridentieke organische 
   zuren, inhibitoren, detergenten 
   en alcohol

TEVAN TIPS
 Dagelijks ontkalken 
Om periodiek onderhoud uit te stellen is het belangrijk om 
dagelijks te ontkalken. Hiervoor gebruikt u bijvoorbeeld 
San of Sana Extra. 

 IJzer- en mangaanaanslag verwijderen 
Krijgt u ijzer- en mangaanaanslag lastig weg met 
Rapid SR? Voeg FCM-1 toe aan het product om de werking 
van Rapid SR te versterken.

 Edisonweg 19  ••  4207 HE Gorinchem  ••  Nederland 

     +31 (0)183 - 62 17 99         info@tevan.com

 Volg Volg
ons opons op
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Rapid SRTE
V
A
N

Lichte vervuiling Medium vervuiling

2 liter product per 10 liter 
water

5 liter product per 10 liter 
water

Zware vervuiling Doseerunit 

1 liter product per 1 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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