
EIGENSCHAPPEN  
. Ontstopt daar waar andere producten falen !   
. Lost onmiddellijk alle organische stoppen op (haar, 
 papier, kalk, maandverband, dweiltjes, zeep, vet, 
 koffiedik enz.)   
. Legt een beschermende laag in de leidingen zodat 
 vervuiling zich moeilijker kan hechten.   
. Tast geen rubber, lood of  PVC afvoerleidingen 
 aan.   
. Niet schadelijk voor septische putten. 
. 2 maal  zo zwaar als water, loopt hierdoor 
 ogenblikkelijk naar de verstopping toe.  
. Voorkomt terugslag en produceert zelf geen  
 onaangename geur.  
. Slechte geur wordt veroorzaakt door de ontbinding 
 van de organische stoffen.   
. Geen breekwerk meer = financiële besparing 
 door vermindering van arbeidsuren. 
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  
Fysische toestand  : vloeistof (bevat zwavelzuur >95%) 
pH-waarde  : 0,9 
Kleur  : kleurloos, lichtgeel            
Relatieve dichtheid : 1,820 kg/l (20°C)  
Geur  : kenmerkend    
Viscositeit  : 15 cP à 30°C 

VEILIGHEID 
NOOIT gebruiken met  chloor, bleekwater en andere 
ontstoppingsmiddelen. Niet gebruiken op                 
gegalvaniseerd of geëmailleerd ijzer, zink, aluminium, 
chroom en geplastificeerde  voorwerpen. 
Lees ook aandachtig het etiket op de verpakking. 
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M O N D O    S T R O N G     

GEBRUIKSAANWIJZING 

Lees vooraf aandachtig de veiligheidsvoorschriften! 
1. Zoveel mogelijk water verwijderen. Bij gootsteen 
 draai de metalen schroef van de rozet één slag los.  
2. Plaats (eventueel)  een overlooppijpje of trechter.  
3. Laat ongeveer 10 cm koud water in de spoelbak 
 lopen. 
4. NOOIT gebruiken in combinatie met andere       
 producten. Product rechtstreeks in afvoer gieten  
5. 10 minuten laten inwerken 
6. Overlooppijpje of trechter wegnemen  en afspoelen.  
7. Centrale schroef weer aandraaien. Overvloedig     
 naspoelen met water. 
Bij ernstige verstopping in toiletpot, gebruik een       
tuinslang en een trechter of verwijder de pot.  
 
WERK  PREVENTIEF : vermijd opstoppingen door      
regelmatig te gebruiken !! 
Gebruik voor het onderhoud van urinoirs alleen     
MONDO URISTOP. 

Industrial   products                                     
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Produced by 
CHEMBO 

TECHNISCHE FICHE 

-  Krachtige industriële ontstopper 
-  Lost alle organische stoffen op 
-  2 maal zo zwaar als water 
-  Tast geen rubber of PVC aan 
-  Economisch in gebruik  
-  Vermijdt slechte geuren bij          
 preventief gebruik 

pH 

 

DOSERING 
Gootsteen :  125 ml 
Vloerafvoer :  250 ml 
Preventief :  100 ml per week 

VERPAKKING 
1 l - 2 l 


