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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecosan.

Krachtige, biologisch afbreekbare en ecologisch
verantwoorde sanitairreiniger. Nu met verbeterde geur en kleur.
Algemene omschrijving
Ecosan is een krachtig reinigingsproduct voor het reinigen van toiletpotten, urinoirs,
wasbakken, tegels, ligbaden, doucheruimtes enz. Ecosan is veilig in gebruik. Ecosan is
visceus, dus kan goed in de vervuiling doordringen. Ecosan heeft tevens ook een
ontkalkende werking en laat een heerlijk frisse geur achter.

Problematiek
•
•
•
•

kalk uit spoel- en waswater hecht zich op email, tegels, glas en keramische
ondergronden
samen met ijzerneerslag vormt kalk een uiterst lastig te verwijderen vervuiling
deze vervuiling zorgt voor een constante broeihaard van bacteriën, omdat de
ondergrond niet meer glad en makkelijk afspoelbaar is
conventionele toiletreinigers bestaan uit agressieve zuren, die bij herhaald gebruik
schade opleveren voor mens en materiaal

De oplossing
Ecosan is een revolutionair product, aangezien het totaal past in het nieuwe milieutijdperk.
Ecosan is opgebouwd uit organische zuren, die geproduceerd worden door moeder natuur
zelf. Ecosan is daarom biologisch afbreekbaar en veilig in gebruik.

Speciale voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
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is veilig in gebruik
is geconcentreerd en dus economisch in gebruik
is visceus en dus zeer effectief
is opgebouwd uit puur natuurlijke grondstoffen
is gemakkelijk biologisch afbreekbaar
werkt snel
is waterverdunbaar
laat een fantastisch frisse geur achter
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De toepassing
Ecosan is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van:
•
•
•
•
•
•
•

toiletpotten
urinoirs
tegels in sanitaire ruimtes
vloeren in sanitaire ruimtes
ligbaden
voegen in sanitaire ruimtes
wasbakken en fonteintjes

Opmerkingen
Ecosan is niet toepasbaar op kalkhoudende ondergronden zoals bijvoorbeeld marmer en
natuursteen. Bij gebruik op composiet eerst uittesten op een minder zichtbare plaats.
Altijd met schoon water naspoelen.

Werkwijze
De natuurlijke zuren zorgen voor een perfecte ontkalking. Aangezien het product visceus is,
blijft het prima hechten op verticale oppervlakken en kan het optimaal zijn werk doen. De
detergenten zorgen voor een prachtige glans na de reiniging.
Voor het reinigen van toiletpotten en urinoirs: breng 30cc op de binnenkant van de potten
aan en laat Ecosan ca. 30 minuten inwerken. Borstel licht en spoel hierna door.
Voor het verwijderen van vuil, kalk en zeepresten op tegels en voegen: verdun Ecosan 1:4
met water. Breng de verdunning op, borstel licht en spoel af met water.

Verpakking
Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt
bij vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering.
P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.
Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht,
gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel
onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en
latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.
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