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TEVAN® GASTROLINE 7

Het product
Snelontkalker - Geconcentreerd zuur product. Tevan® Gastroline 7 is een zeer 
effectieve ontkalker op basis van natuuridentieke zuren voor het verwijderen van 
kalk- en ijzeraanslag. Materiaalvriendelijk en zeer geschikt voor het ontkalken van 
horeca apparatuur en huishoudelijke apparatuur zoals koffiemachines, waterkokers, 
wasmachines etc. 

Door het Kiwa-ATA certificaat zeer geschikt voor gebruik in de drinkwatersector 
in drinkwaterinstallaties en heetwater reservoirs. Uitermate geschikt als 
leidingspoelmiddel in te zetten voorafgaande het desinfecteren bij legionellabestrijding 
en legionellapreventie. Het verwijdert op zeer effectieve wijze kalkafzetting in leidingen 
en bronnen waardoor de organische vervuiling (biofilm) beter bereikbaar is en 
verwijderd kan worden middels een desinfecterende reiniging met Tevan®Panox®. 

Toepasbaar op alle zuurbestendige materialen. Ook op zoutzuurgevoelige materialen, 
zoals nylon en lichtere metalen zoals bijv. koper. Tast bij juist gebruik het materiaal niet 
aan.

Eigenschappen
• Groot kalkoplossend vermogen 
• Verwijdert ijzeraanslag 
• Snelwerkend 
• Bevat geen zoutzuur of fosforzuur, maar milde natuuridentieke zuren 
• Volledig biologisch afbreekbaar.

Dosering & Gebruik
1:5 / 1:20

• Drinkwaterinstallaties: 1:5. 
• Heet waterreservoirs 1:20 (500ml op 10 liter water). 
• Huishoudelijke apparatuur: 15 maal verdunnen. 
• Koffiezetapparaten: een half kopje snelontkalker op 7 kopjes water. 
• Wasmachines: 250ml op 3 liter water.

Drinkwaterinstallaties: minimaal 5 maal verdunnen met water. Aanbrengen op het te 
reinigen oppervlak. Inwerktijd ca.15minuten. Overvloedig afspoelen met schoon water. 
Heet waterreservoirs: voeg 500ml Snelontkalker toe per 10 liter (heet)water. 
Inwerktijd minimaal 15 minuten. Tappunt doorspoelen. Het reservoir 3 maal naspoelen 
met schoon water. 
Huishoudelijke apparatuur: Snelontkalker ca. 15 maal verdund toepassen. 
Koffiezetapparaten: een half kopje Snelontkalker op 7 kopjes water. Het apparaat aan 
zetten en de oplossing geheel door het apparaat laten lopen. Tweemaal met schoon 
water herhalen. 
Wasmachines: 250ml Snelontkalker verdund met 3 liter schoon water ca.3uur in laten 
werken (uitgeschakelde wasmachine). Vervolgens de machine inschakelen op het 
spoelprogramma.

Keukenhygiëne

Zeer sterke snelontkalker

Artikelnummers & verpakkingseenheden
1116021
1115065
1116024

Tevan® Gastroline 7 12 x 1 ltr. (Doos)
Tevan® Gastroline 7 4 x 5 ltr. (Doos)
Tevan® Gastroline 7 20 ltr. (Can)

Snelontkalker
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Opslag & Transport
  Vorstvrij bewaren.

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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Tevan® Gastroline 7

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® Gastroline 7 is een sterk geconcentreerde snelontkalker uit de Tevan®

productlijn ontkalkers. 

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

Tevan® Rapid TW-NL Tevan® FCM-1

Specificaties
lichtgele, heldere vloeistof

speciale combinatie van organische zuren, oppervlakte-actieve 
stoffen (EC 201-180-5) GLYCOLLIC ACID.

pH (20°C): 2,0 (10% oplossing)
Sg (20°C): 1,13 g/ml

Snelontkalker

Tevan Panox®

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht                        :


