
Productinformatieblad

TEVAN® ECO SAN

Het product
Geconcentreerde mild zure sanitairreiniger. Tevan® ECO SAN vermindert zichtbaar 
kalkaanslag bij frequent gebruik, door de mild zure eigenschappen. Lichte vettige 
vervuiling wordt efficiënt verwijderd door de detergenten in het product. 

Laat na gebruik een prachtig glanzend oppervlak achter, zonder druppelvorming en 
tevens een prettige geur. 

Toepasbaar voor het frequent reinigen van licht vervuilde zuur- en waterbestendige 
oppervlakken. Zeer geschikt om te gebruiken in combinatie met microvezel materiaal. 
Voorzien van internationaal erkend ecolabel.

Eigenschappen
• Licht ontkalkend 
• Aangename en duurzame geur 
• Kleurgecodeerd (rood) 
• Breed toepassingsgebied 
• Voorzien van internationaal erkend ecolabel.

Dosering & Gebruik
1:100 / 1:1000

Gebruik een dosering volgens onderstaand advies: 

• Voor onderhoudsreiniging: 1-5 ml per liter water (= 1:1000 (0,1%) tot 1:200 (0,5%) 

• Voor oppervlaktereiniging: 5-10 ml per liter water (= 1:200 (0,5%) tot 1:100 (1,0%) 

• Voor vlekverwijdering: Gebruik product onverdund. Laat product even inwerken 
zonder op te laten drogen. Oppervlak naspoelen of afnemen met een werkdoek. Pas 
zo mogelijk de dosering aan aan de vervuilingsgraad.

Voor handmatige methoden: Maak een gebruiksoplossing aan, bevochtig de 
werkdoek en neem het oppervlak af. Spoel de werkdoek regelmatig om met schoon 
water. Bij gebruik van microvezelmateriaal, werkdoek regelmatig omvouwen. Na alle 
vouwvlakken gebruikt te hebben werkdoek of vloermop in de waszak deponeren en 
nieuwe schone werkdoek of vloermop gebruiken.

ECO producten

Geconcentreerde mild zure sanitairreiniger

Artikelnummers & verpakkingseenheden
4914005
4914002
4914003
4914004

Tevan® ECO SAN 6 x 1 ltr. (Doos)
Tevan® ECO SAN 4 x 5 ltr. (Doos)
Tevan® ECO SAN 20 ltr. (Can)
Tevan® ECO SAN 850 ltr (IBC overpompen)
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Opslag & Transport
Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. Vervoersregelement 
(ADR) is niet van toepassing. Gebruik altijd de originele verpakking voor opslag en transport. Voor specifiekere 
informatie aangaande de omgang met het geconcentreerde product wordt verwezen naar de informatie in het 
Veiligheidsinformatieblad, Rubriek 7 (opslag) en Rubriek 14 (transport).

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen.
Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid 
af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.
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Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten 
adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke 
uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. 
U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor  
1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u 
gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Gerelateerde producten
Tevan® ECO SAN is een ecologische mild alkalische reiniger uit de Tevan® ECO 
productlijn. 

Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifieke eigenschappen tegen de mate 
van vervuiling, neem hiervoor altijd contact met ons op voor advies.

Tevan® ECO INT Tevan® ECO SAN

Specificaties
rode vloeistof.

oppervlakteactieve stoffen, parfums

de pH van de gebruiksoplossing is ± 5,5
Sg (20°C): 1,01 g/ml

ECO producten

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht                        :


