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TOILET E.33 
ECOLOGISCHE PERIODIEKE TOILETREINIGER/ONTKALKER 

Beschrijving: 
TOILET E.33 is een bijzonder innovatief product met een uitermate krachtig ontkalkend en reinigend vermogen. 

Eigenschappen: 
Uitgevoerd in gelvorm voor optimale hechting aan de toiletwand en fris geparfumeerd. 
TOILET E.33 bevat uitsluitend unieke biologische zuren die veilig zijn voor alle sanitaire materialen maar ook voor 
bijvoorbeeld kleding en overige zachte materialen. Het is huidmild maar zeer agressief tegen kalksteen en 
vervuilingen. TOILET E.33 is 100% veilig voor het milieu en bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid 
en volkomen veilig voor mens en dier. Zeer geschikt voor dagelijks gebruik. TOILET E.33 wordt geleverd in onze slimme 
WC-flacon waarmee het product door een unieke doseerkamer constructie, ook wanneer bijna leeg nog, onder de 
rand van de toiletpot kan worden aangebracht. 

Gebruiksaanwijzing: 
TOILET E.33 heeft als gel een optimale contacttijd met verticale oppervlakken en wordt geleverd in een speciale WC 
applicatieflacon. Hiermee wordt het product eenvoudig en doeltreffend aangebracht op het te reinigen oppervlak. 
Afhankelijk van aard, type en hardnekkigheid van de vervuiling 5 tot 20 min. Laten inwerken. Borstel hevige vervuiling 
los met een sanitairspons of borstel. Spoel na met water of neem af met een uitgespoelde schone klamvochtige doek. 

Dosering: 
Het product is gebruiksklaar. Bij verdunning verliest het middel aan reinigende werking. 

Voordelen: 

• 100% veilig voor het milieu, mens en dier.

• Ontkalker en reiniger in 1 product.

• Geconcentreerde formulering, zuinig in gebruik.

• Geen beperkingen voor hantering, opslag of transport.

Innovatieve duurzame technologie: 
TOILET E.33 is gebaseerd op innovatieve hybride technologie. Al onze producten worden ontwikkeld conform de 
strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. 

Verpakking: 
HYGENIQ Professional gebruikt voor haar verpakkingen 100% Plantbased Bio-plastic. Dit unieke volledig 
hernieuwbare materiaal is daarnaast 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Door het gebruik van 
deze Plantbased verpakkingen wordt CO2 geabsorbeerd en de opwarming van de aarde teruggedrongen. 
• 6 x 750 ml. WC-Flacon  Art.code: E130233 
• 2 x 5 L. Can    Art.code: E135233 

Technische informatie: 

• Rode heldere vloeistof

• pH in concentraat: < 2,5

Transport, hantering en opslag: 
TOILET E.33 is Non-classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 
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