
Tevan Sana Extra is een geconcentreerde periodieke 
ontkalker die kalkaanslag, roest, mangaanaanslag 
en cementsluier verwijdert. Met Sana Extra reinigt u 
tegelvloeren en sanitair. Sana Extra is zowel handmatig 
als met een machine te gebruiken. Sana Extra is zeer 
geschikt als ontkalker in zwembaden. 

REINIGEN VAN TEGELVLOEREN
1. Maak het oppervlak nat met water
2. Doseer product
3. Giet het product over de vloer
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.

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Verwijdert kalk, roest, mangaan en cementsluier
• Fris geparfumeerd
• Ontvettende werking
• Bevat natuuridentieke zuren
• Past binnen de eisen van Green Key
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  1,4 (10% oplossing)
Bevat:   natuuridentieke organische zuren, 
   sulfaminezuur, detergenten, inhibitoren

TEVAN TIPS
 Toiletten reinigen 
Sana Extra is zeer geschikt voor periodiek ontkalken en 
voor het reinigen van tegelvloeren in sanitaire ruimtes. 
Voor het reinigen van toiletpotten en wastafels gebruikt u 
een van onze dagelijkse sanitairreinigers, zoals Toilet 
of San. 

 Kalkproblemen oplossen 
Heeft u ernstige kalkproblemen die niet verdwijnen na het 
gebruik van Sana Extra? Voeg FCM-1 toe aan het product 
of kies voor Rapid SR. 
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Lichte vervuiling Medium vervuiling

200 ml product per 10 
liter water

400 ml product per 10 
liter water

Zware vervuiling Doseerunit 

1 liter product per 10 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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