
Tevan Rapid TW is een speciaal reinigingsmiddel 
voor het reinigen van drinkwaterinstallaties. 
Met Rapid TW reinigt u veilig en eenvoudig bassins, 
reservoirs, watertanks en drinkwatersystemen. 
Rapid TW verwijdert kalkaanslag, ijzeraanslag en 
mangaanafzettingen. Voeg FCM-1 toe voor een 
versterkte werking. Rapid TW is Kiwa-ATA gecertificeerd 
en dus zeer geschikt voor drinkwaterinstallaties.

WATERINSTALLATIE REINIGEN
1. Los FCM-1 op in water
2. Meng oplossing met Rapid TW
3. Breng product aan met lagedrukspuit
4. Laat 30 minuten inwerken
5. Bij zink een kortere inwerktijd aanhouden
6. Ruim naspoelen met water

Let op: Niet vermengen met chloor. Niet gebruiken op 
kalkhoudende steensoorten en marmer.

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Verwijdert kalkaanslag, ijzeraanslag 
 en mangaanafzetting
• Werkt snel en effectief
• Geen aantasting van tegels en beton
• Niet brandbaar of giftig
• Kiwa-ATA gecertificeerd, dus veilig voor drinkwater 

SPECIFICATIES
pH-waarde:  0,8 (10% oplossing)
Bevat:   fosforzuur, isotridecanol, ehoxylated

TEVAN TIPS
 IJzer- en mangaanaanslag 
Bij veel ijzer- en mangaanaanslag in uw waterbron voegt 
u FCM-1 toe aan het product. FCM-1 versterkt de werking 
van Rapid TW en breekt ijzer- en mangaanaanslag 
sneller af. 

 Drinkwaterbronnen reinigen 
Heeft u last van vervuilingen in uw drinkwaterbron en 
bent u op zoek naar een sterker middel dan Rapid TW? 
Kies dan voor Tevan Rapid TWB in combinatie met FCM-1. 
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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.

Lichte vervuiling Medium vervuiling

2 liter product per 10 liter 
water

3,5 liter product + 45 gr. 
FCM-1 per 10 liter water 

Zware vervuiling

10 liter product + 250 gr. 
FCM-1 per 10 liter water 
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