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Jefo Ontstopper 

Omschrijving 

Een vloeibaar product op basis van sterke zuren. Het is een uitstekend product voor afvoeren van gootstenen, 
toiletten, spoelbakken, vetputten en riolen. Het product vernietigt snel alle organische en anorganische stoffen 
zoals haren, urinesteen, maandverband, tampons, vet, papier, keukenafval, koffiedik, dweiltjes, zeepresten, enz. 
Tevens verwijdert het roest- en kalksteenaanslag. Het product doet geen afbraak aan de werking van septic tanks. 
Tevens is het product uitstekend geschikt voor het ontdooien van bevroren leidingen. Niet van toepassing in 
metalen leidingen. 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Verwijder zoveel mogelijk water uit wastafel, toilet, enz. Het product langzaam en direct in de afvoer gieten, 5 tot 
10 minuten laten inwerken en vervolgens goed doorspoelen met water. Indien nodig de procedure enkele malen 
herhalen. Gebruik ca. 100 tot 150 cc voor wastafel- of gootsteenafvoer. Gebruik ca. 250 cc voor vloer- en 
toiletafvoer. Door de afvoer maandelijks met 50 tot 100 cc te behandelen kan men meerdere verstoppingen 
voorkomen. 

 
Veiligheidsinformatie 
 
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten bereik van 
kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies , de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag 
beschermende handschoenen:> 8 uur (doorbraaktijd): Viton®>= 0,7mm dikte; 1-4 uur(doorbraaktijd); butylrubber 
>= 0,8mm dikte. Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: bescherming schort. Na inademing: Het 
slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Raadpleeg 
onmiddellijk een vergiftingencentrum of een arts. Na inslikken: Raadpleeg onmiddellijk een vergiftingencentrum 
of een arts. Geen braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk 
uitrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een vergiftingencentrum of 
een arts. Bij de contact met de ogen: Raadpleeg onmiddellijk een vergiftingencentrum of een arts. Achter slot 
bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locatie, regionale, nationale en internationale 
regelgeving. 
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