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TEVAN® SANA EXTRA

• Zuur product
• Verwijdert snel en doelmatig kalk-, roest- en mangaanaanslag en cementsluier
• Fris geparfumeerd
• Groot kalkoplossend vermogen
• Ontvettend
• Bevat natuuridentieke zuren
• Volledig biologisch afbreekbaar
• Toepasbaar binnen de eisen van Green Key

Dosering & Gebruik
1:10 / 1:50

Tevan® Sana Extra 50 tot 10 keer verdunnen met water. 

• Bij lichte vervuiling 1:50 (200ml op 10 liter water)

• Bij gemiddelde vervuiling 1:25 (400ml op 10 liter water)

• Bij sterke vervuiling 1:10 (1000ml op 10 liter water)

Ontkalker

Geconcentreerd zuur reinigingsmiddel

Het product
Geconcentreerde zuur ontkalkend reinigingsmiddel. Tevan® Sana Extra verwijdert 
kalkaanslag, roest, mangaanaanslag en cementsluier. 

Toepasbaar voor frequente natte reiniging van sanitaire, waterbestendige 
oppervlakken in gebieden met hard water. 

Niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten, zoals marmer. Op metalen een korte 
inwerktijd aanhouden. Volledig biologisch afbreekbaar.

Eigenschappen

Gebruik bij voorkeur een doseerapparaat.

Tevan® Sana Extra 50 tot 10 keer verdunnen met water (200 ml tot 1 liter op 10 liter 
water). Oppervlak eerst goed nat maken. Product opbrengen en 5 tot 10 minuten 
laten inwerken. Eventueel tussentijds schrobben. Afspoelen met veel water. Eventueel 
nadrogen.

Artikelnummers & verpakkingseenheden
1115073
1113023
1110004

Tevan® Sana Extra 4 x 5 ltr. (Doos)
Tevan® Sana Extra 20 ltr. (Can)
Tevan® Sana Extra 850 ltr (IBC overpompen)  

Ontkalker
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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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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.
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Tevan® Sana Extra

Gerelateerde producten
Tevan® Sana Extra is een geconcentreerd zure sanitairreiniger 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® Sana Mild 
Tevan® Sana Extra 

Tevan® Rapid SR

Specificaties
rode, heldere vloeistof

natuurindentieke organische zuren, sulfaminezuur, detergenten, 
inhibitoren.

pH (20°C): 1,4 (10% oplossing)
Sg (20°C): 1,09 g/ml

Ontkalker

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht :


