
TECHNISCHE FICHE

1. BESCHRIJVING

De KOALA VULCANO PROFESSIONAL ONTSTOPPER ontkalkt  en ontvet  al uw huishoudelijke en industriële

afvoerkanalen; maakt  de meeste vastzit tende en organische ophopingen terug vloeibaar en lost  onmiddellijk alle

proppen vuil op. Wordt  gebruikt  om douches, lavaboos, gootstenen, urinoirs, toilet ten, riolen, … te onstoppen. De

KOALA VULCANO PROFESSIONAL ONTSTOPPER is enkel voorzien voor professioneel gebruik.

2. GEBRUIKSAANW IJZING

· Verwijder het  maximum aan water uit  de lavabo, bad, douche, …

· Giet  een deel van het  product  in de afvoer.

· Laat  enkele ogenblikken inwerken.

· Spoel zorgvuldig na met koud water.

Opmerking: Dit  is een bijtend, industrieel product  en mag niet  in zijn verpakking verdund worden. Nooit  in contact

brengen met andere chemische producten. Niet  aanbrengen op oppervlaktes die niet  zuurbestendig zijn. Het

product  moet  bij water gegoten worden en nooit  omgekeerd. Respecteer de veiligheidsvoorschriften.

3. FYSISCHE EN CHEM ISCHE EIGENSCHAPPEN

Biologische afbreekbaarheid: > 60% Kleur: rood

Geur: kenmerkend Uitzicht : vloeibaar

Dichtheid: 1,830 gr/ cm³ Vlampunt:

pH onverdund: <1 pH gebruik:                    1

Substant ie: zwavelzuur Reglementering:         zeer bijtend zuur

4. PICTOGRAM M EN

5. RAADGEVINGEN BIJ GEBRUIK

De KOALA VULCANO PROFESSIONAL ONTSTOPPER bevat  een zeer bijtend zuur.. Daarom dienen volgende

raadgevingen in acht  genomen te worden: Gevaar Bevat  ( 2-Butyn -1,4 diol ). Kan een allergische react ie

veroorzaken. Veroorzaakt  ernst ige brandwonden en oogletsel. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet

inademen. Na het  werken met dit  product  de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/  oogbescherming/  gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN

braken opwekken. BIJ CONTACT M ET DE HUID (of het  haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uit t rekken. Huid

met water afspoelen/ afdouchen. BIJ CONTACT M ET DE OGEN: voorzicht ig afspoelen met water gedurende een

aantal minuten; contact lenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Buiten het  bereik van kinderen

houden. Bij het  inwinnen van medisch advies, de verpakking of het  et iket  ter beschikking houden. Bij inachtneming

van deze regels is het  product  niet  schadelijk, noch voor de gebruiker, noch voor het  materieel. Wij willen u echter

wijzen op de mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik. De datasheet  is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag.
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