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AKEMI®              Sanitairreiniger 

in spray (gebruiksklaar) 
_______________________________________________________ 

Technische toelichtingen 
 

Karakteristiek: 

AKEMI® sanitairreiniger is hoog geconcentreerd reinigingsmiddel op basis van organische zuren met 

niet ionische en kationische tensiden, hulpmiddelen en  geurstoffen. Het product is vrij van fosfaten en 

sterke anorganische zuren; de aanwezige tensiden zijn naar geldende rechtsvoorschriften biologisch 

afbreekbaar. 

 

Gebruik: 

AKEMI® sanitairreiniger dient voor een duurzame reiniging van zuurbestendige natuur- en 

kunststenen, tegels, en kunststoffen evenals glas en inox in keukens, zwembaden, toiletten, douche- en 

badruimten. Door de speciale formule worden armaturen in chroom en doucheschermen niet 

aangegrepen. Een verdunde oplossing kan voor eenvoudig en spaarzaam gebruik in een reguliere 

huishoudelijke sproeifles gedaan worden (ontoegankelijk bewaren voor kinderen). 

 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Het sproeiventiel openen en de gebruiksklare reiniger uitsproeien. 

2. Enkele minuten laten inweken. 

3. Grondig naspoelen met water. 

4. Bij sterke vervuiling handeling herhalen. Eventueel met spons en borstel wrijven. 

5. Het sproeiventiel terug sluiten 

6. Versterkte glans na het opwrijven. 

 

Opgelet: 
- Sanitairreiniger mag niet op zuurgevoelige oppervlakken zoals gepolijste marmer en 

aanverwanten gebruikt worden. Bij twijfel even uitproberen op een onopvallende plaats 

- Voor een verantwoorde afvalverwerking de fles volledig leeggebruiken. 

 

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen 

 

Technische gegevens: 
verbruik: ca. 10-20m²/L ( 

kleur:   lichtgeel 

dichtheid:  ca. 1 g/cm³ 

pH-waarde:  ca. 2 

opslag:   ca. 2 jaar in goed gesloten, originele verpakking, bij koele en 

   vorstvrije bewaring. 

 

Aandacht: 

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek 

van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen 

evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. 

De gebruiker is daarom verplicht zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder 

het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. 
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