
6313260 - BISON DUO ONTSTOPPER DOOS 2 X 500 ML NL/FR

DUO ONTSTOPPER
EXTREEM KRACHTIGE EN EFFECTIEVE 2 COMPONENTEN ONTSTOPPER

PRODUCTOMSCHRIJVING
Duo Ontstopper is een extreem krachtige en effectieve 2
 componenten ontstopper, speciaal ontwikkeld voor de meest
 hardnekkige verstoppingen.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor de meeste soorten leidingen zoals in de keuken,
douche, wc en wasbak.
Niet geschikt voor leidingen van aluminium en zink. Kan
aluminium, zink, sommige verfsoorten en lichte metalen
aantasten.

EIGENSCHAPPEN
· Extreem krachtig, mede door de speciale 2 componenten
 technologie  
· Bereikt zelfs de diepste punten van de afvoer 
· Bruist en spat niet

VOORBEREIDING
Persoonlijke bescherming:  Beschermende handschoenen /
oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
Ontgrendel de kindveilige sluiting door op de dop te drukken en
tegelijkertijd te draaien.
Verwijder zoveel mogelijk water uit de gootsteen of wasbak.
Ontgrendel de kindveilige sluiting door op de dop te drukken
en tegelijkertijd te draaien. Giet (voorzichtig) deel 1 (zie
maatstrepen) van fles 1 (rood) in de afvoer. Draai de dop
weer op de fles. Giet vervolgens (voorzichtig) deel 1 van fles
2 (zwart) in de afvoer en laat het product minimaal 1 uur
inwerken. In geval van hardnekkige verstoppingen een nacht
laten inwerken. Draai de dop weer op de fles. Spoel na met
(veel) warm water. Giet vervolgens deel 2 van fles 1 (rood) in
de afvoer. Giet ook deel 2 van fles 2 (zwart) in de afvoer en laat
het 1 uur inwerken. Spoel na met (veel) warm water.
Aandachtspunten:  Niet gebruiken in combinatie met andere
producten, er kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen.

OPSLAGCONDITIES
Donker, koel en rechtop bewaren en vervoeren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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