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Ontstopper

Krachtig en snel werkend afvoer onstoppingsmiddel

Bijzondere voordelen

- Geen damp terugslag 
- Veilig voor alle afvoeren 
- Maakt afvoer 100% schoon 
- Snel en goedkoop 
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Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Ontstopper is een zeer krachtig en snel werkend afvoer 
ontstoppingsmiddel. 
Het wordt toegepast in hotels, scholen, horeca verzorgingshuizen, 
fabrieken en alle plaatsen waar verstoppingen in afvoersystemen 
voorkomen. Niet gevaarlijk voor PVC, koper, staal, koper, lood of 
rubber. Ontstopper is veilig voor de afvoeren en lost de verstopping 
volledig op. In tegenstelling tot ontstoppings veren die de afvoer 
nooit 100% schoon krijgen waardoor er snel weer aanhechting van 
haar, vet en viezigheid plaatsvind. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Bij gootsteen afvoer : Giet 250 ml Ontstopper in de afvoer en laat 

het 10 minuten inwerken, en spoel het daarna goed door met 
water.   

2. Bij vloerafvoer: Giet 500 ml Ontstopper in de afvoer en laat het 
10 minuten inwerken, en spoel het daarna goed door met water. 

3. Periodiek: Giet af en toe een scheutje in de afvoer en laat het 
even inwerken alvorens door te spoelen. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch 
resultaat te beoordelen. 

- Probeer ten alle tijdens contact met RVS of aluminium te 
vermijden, tijdens het ingieten. 

- Verwijder ook het plukje of afvoerzeefje alvorens gebruik.

Bijzondere voordelen: 
- Treedt in werking wanneer het in de afvoer wordt gegoten. 
- Lost alle organische vervuilingen zoals: vuil, vet, haren en 

maandverband op binnen enkele minuten. 
- Tast de afvoerleidingen niet aan.  
- Werkt alleen op organische stoffen waardoor het geen gevaar geeft 

voor PVC, stalen, koperen of loden afvoerleidingen. Tast ook 
fittingen of rubberonderdelen niet aan.

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Kleur: 
Reuk: 
pH: 
Afbreekbaarheid:

Vloeistof 
Kleurloos 
Nauwelijks 
1 
100% Biologisch afbreekbaar

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Stof, rook, gas, 
damp, nevel, spuitnevel niet inademen.  Beschermende 
handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, 
gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — 
GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): 
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water 
afspoelen /afdouchen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht 
brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. Veiligheidsinformatieblad op verzoek 
verkrijgbaar. 

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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