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TEVAN® TOILET

Het product
Gebruiksklaar zuur reinigingsmiddel met ontkalkende werking. Tevan® Toilet verwijdert 
doeltreffend kalkaanslag en urinesteen en zorgt voor schoon en mooi glanzend 
sanitair. 

Zeer geschikt voor dagelijks of periodiek reinigen van toiletpotten, urinoirs, wastafels, 
kranen, tegelwanden en andere zuurbestendige materialen. 

De zelfwerkende eigenschappen maken Tevan® Toilet zeer geschikt voor de bungalow-
wisselschoonmaak van het sanitair. 

Niet gebruiken op marmer en andere kalkhoudende steensoorten, email en 
glazuurlagen die door ouderdom zijn versleten en/of zijn aangetast. 

Volledig biologisch afbreekbaar.

Eigenschappen
• Sterk geparfumeerd 
• Zorgt voor frisse nageur 
• Tast het glazuur niet aan 
• Volledig biologisch afbreekbaar 
• Milieubewust, veilig en effectief

Dosering & Gebruik
Gebruiksklaar.

Voor reiniging toiletpot: Toilet eerst doorspoelen, product goed onder de rand spuiten, 
met toiletborstel onder de randen in de hals van de toiletpot boenen, product 5 tot 10 
minuten laten in werken, nogmaals boenen, daarna toilet doorspoelen. 

Voor reiniging (douche/bad) wanden: Oppervlak eerst nat maken, spons nat maken en 
uitknijpen, streep product op de spons aanbrengen, oppervlak inzetten van beneden 
naarboven, product circa 5 tot 10 minuten in laten werken en voegen eventueel extra 
behandelen met handborstel. Wanden afspoelen met koud water. Eventueel nadrogen 
met raamtrekker en/of zeem. Chroomwerk opwrijven met een droge doek. 

Tevan® Toilet is niet bestemd voor sproei-reiniging.

Ontkalker

Sanitairreiniger - Dagelijks gebruik

Artikelnummers & verpakkingseenheden
1118062
1115069
1113007
1110008

Tevan® Toilet 18 x flacon à 700 ml (Doos)
Tevan® Toilet 4 x 5 ltr. (Doos)
Tevan® Toilet 20 ltr. (Can)
Tevan® Toilet 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.

Pagina 2 van 2

Tevan® Toilet

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® Toilet is een dagelijkse 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® SAN
Tevan® Toilet
Tevan® Sana Mild

Specificaties
roze, viskeuze vloeistof

natuuridentieke organische zuren, oppervlakte actieve stoffen, 
inhibitoren en parfum.

pH (20°C): 2,4 (10% oplossing)
Sg (20°C): 1,03 g/ml

Ontkalker

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht                        :


