
Innovation in cleaning and protection

JS Sanitair Gel

Ontkalken en ontvetten in sanitaire ruimtes

Bijzondere voordelen

- Verwijdert zowel kalk als huidvet 
- Hersteld de antisliplaag 
- Veilig op o.a. tegels en porselein 



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
JS Sanitair Gel is een universele reiniger voor dagelijks- en periodiek 
gebruik in sanitaire ruimtes. Het heeft een ontkalkende en 
ontvettende werking. Ideaal voor het reinigen van wanden, vloeren, 
overig sanitair in zwembaden, campings, sporthallen, sauna’s en 
horeca. Het heeft schuimende eigenschappen en kan in een 
schuiminstallatie gebruikt worden. Verwijdert kalk alsmede huidvet 
en shampoo. Daarnaast hersteld het de antislip eigenschappen van 
tegels. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Verdun bij achterstallige situatie 1:5 tot 1:10. 
2. Bij dagelijks onderhoud 1:40 tot 1:100. 
3. Aanbrengen met een nevelspuit, spons, schuimlans of 

schrobmachine. 
4. Product ca. 1 tot 10 minuten laten inwerken en eventueel 

ondersteunen met een borstel of pad. 
5. Oppervlak goed afspoelen met water of bij dagelijks gebruik 

afnemen met water. 
6. Kan door de handige fles in pure vorm onder de rand van de wc 

pot aangebracht worden voor periodiek onderhoud. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel het technisch als het esthetisch 
resultaat te beoordelen. 

- Raadpleeg voor specifieke toepassingen uw adviseur. 
- PAS OP MET ZUURGEVOELIGE MATERIALEN ZOALS 

NATUURSTEEN, MARMER ALSMEDE STERK KALKHOUDENDE 
ONDERGRONDEN.

Bijzondere voordelen: 
- Verwijdert zowel kalk als huidvetten. 
- Hersteld de anti-slip eigenschappen tegels. 
- Veilig bij juist gebruik op kunststof, emaille, porselein, glazuur en 

RVS. 
- Biologisch afbreekbaar.

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Kleur: 
Reuk: 
pH: 
Dichtheid:

Vloeibaar 
Helder 
Geparfumeerd 
1 
1,1  g/cm3

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Gevaar. Sodium laurylether (2 EO) sulphate; Fosforzuur. Veroorzaakt 
huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Na het werken met dit 
product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag 
oogbescherming, beschermende kleding, beschermende 
handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. 
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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