
Tevan Super-A is een sterke periodieke ontvetter 
die gebruikt kan worden voor het herstellen van 
achterstallig schoonmaakonderhoud. Super-A is een 
probleemoplosser voor het verwijderen van zware 
vetvervuilingen en kan gebruikt worden op alle 
waterbestendige oppervlakken. Super-A is uitermate 
geschikt voor het herstellen van achterstallig 
onderhoud op anti-slipvloeren in zwembaden en 
sanitaire ruimtes.

PERIODIEK ONTVETTEN
1. Maak het oppervlak nat met water
2. Doseer product
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 aluminium en zink.

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Zeer sterke ontvetter
• Verwijdert snel en effectief zware vetvervuiling 
 en andere organische vervuiling
• Laagschuimend
• Gebaseerd op natuurlijke grondstoffen
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  > 13 (10% oplossing)
Bevat:   kaliumhydroxide, detergenten op 
   natuurlijke basis, natuurlijke kalkbinders 
   en corrosieremmer

TEVAN TIPS
 Periodiek onderhoud uitstellen 
Om periodiek onderhoud uit te stellen, is het belangrijk 
om dagelijks goed te ontvetten. Door dagelijks te reinigen 
met Oxsilive lost u vervuiling op en stelt u periodiek 
onderhoud uit. 

 Gebruik de juiste dosering 
Om effectief te reinigen, is het belangrijk dat u de juiste 
dosering gebruikt. Voorkom methodefouten en gebruik 
een van onze doseerunits.
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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Super-ATE
V
A
N

Lichte vervuiling Medium vervuiling

200 ml product per 10 
liter water

1 liter product per 10 liter 
water

Zware vervuiling Doseerunit 

2 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.

Scan QR code:
WEBSHOP • MSDS • WIK

Carefree CleanM
ember of the Oxsilive Group SA WWW.TEVAN.COM

mailto:info%40tevan.com?subject=
https://www.facebook.com/TevanBV/
https://www.linkedin.com/company/tevan-bv/?utm_source=email-handtekening
https://www.tevan.com/product/reinigingsmiddelen/ontvetters/tevan-super-a/
http://www.tevan.com
http://www.tevan.com

