
Tevan SAN is een dagelijkse sanitairreiniger die geschikt is 
voor het verwijderen van lichte kalkaanslag en vetvervuilingen. 
Met SAN maakt u de hele sanitaire ruimte schoon en stelt u 
periodiek onderhoud uit. SAN heeft een frisse geurbeleving 
die lang blijft hangen. SAN is ook beschikbaar in een speciale 
toiletfles, voor een optimale toiletreiniging. 

TOILETTEN REINIGEN
1. Spoel toilet door
2. Spuit product onder de rand
3. Schrob met toiletborstel de randen en de hals
4. Laat product 5 – 10 minuten inwerken
5. Nogmaals schrobben met toiletborstel
6. Spoel toilet door

REINIGEN VAN TEGELWANDEN
1. Maak het oppervlak nat met water
2. Doseer product emmer
3. Aanbrengen van beneden naar boven met een spons
4. Laat product 5 – 10 minuten inwerken
5. Behandel voegen met een borstel
6. Afspoelen met koud water

SANITAIRE OPPERVLAKKEN REINIGEN
1. Doseer het product in een sprayflacon
2. Spray product op een sanitairdoek
3. Neem het oppervlak klamvochtig af
4. Na gebruik 8 vlakken doek vervangen

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Sterk geparfumeerd
• Frisse en langdurige nageur
• Tast glazuur niet aan
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  1,9 (10% oplossing)
Bevat:   natuuridentieke organische zuren, 
   oppervlakte-actieve stoffen, inhibitoren 
   en parfum

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

TEVAN TIPS
 Meer rendement uit uw microvezeldoek 
Om tijd te besparen tijdens het schoonmaken, is het van 
belang dat er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. Haal 
daarom maximaal rendement uit een microvezeldoek door 
deze 2 keer dubbel te vouwen. Zo heeft u 8 vlakken om 
mee schoon te maken.

 Periodiek ontkalken 
SAN is een dagelijkse sanitairreiniger. Heeft u last van veel 
kalkaanslag? Gebruik dan een periodieke ontkalker zoals 
Sana Extra. 
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Toiletpot Doseerunit 

Onverdund Gebruiksklaar ingesteld

Spray Wanden

20 ml product per 500 ml 
water

400 ml product per 10 
liter water

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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