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Bruksområde

SIO

Bruksveiledning

Hvitvask

1,2 dl

Vannfilter:
- kalkfilter
- jernfilter
- humus
- sandfilter
- ionebytter

A: 2,4
dl
B: 0,8
dl

Toalett skål
/cisterne

1,2 dl

Badekar,
Servant og fliser

0,6 dl

Oppvask- og
Vaskemaskin

1,2 dl

Asjett, glass plast

0,8 dl

Ytre overflater

2,4 dl

Få helt hvitt tøy av gråhvitt eller gulnet hvitt tøy, eller fjern gule flekker
på hvitt tøy forårsaket av jernholdig vann. SIO må ikke benyttes sammen
med blekemiddel eller peroksid. Løs opp 1,2 dl SIO i 8 l varmt vann i en stor
plastbøtte. Vent 2 minutter. Hell løsningen i vaskemaskinen eventuelt ved
hjelp av en mindre plast øse. Fyll maskinen kun med hvitt tøy. OBS!
Metallknapper må fjernes. La det hvite tøyet gjennomtrekke i løsningen i
minimum 5 minutter. Tilsett vaskemiddel til maskinen og start et normalt
vaskeprogram tilpasset tøyet. Skyll bøtte, øse og andre ting du har benyttet
godt etter bruk.
A: Første gangs bruk av SIO: Hvis vannfilterets effekt har blitt redusert kan
årsaken være at filtermassen er i mer eller mindre grad tilstoppet av jern.
Bland 2,4 dl SIO i 4 liter varmt vann. Hell løsningen i saltbeholderen til
avherding- eller humusfilteret. Start en regenerering slik at væsken i
beholderen suges inn. Fullfør hele programmet. Det kan være behov for å
gjøre dette flere ganger.
B: Regelmessig bruk av SIO: Alle ionebytter anlegg med litt jern i vannet
trenger SIO til forebyggende vedlikehold. Tilsett 0,8 dl SIO pr saltsekk (25 kg).
Dryss SIO lagvis i saltet. Filteret skal regenereres som vanlig.
OBS! Hvis du merker lukt eller smak av SIO fra springen, må anlegget
regenereres en gang ekstra.
Fjern eventuell luktrenser fra skåla. Steng vanntilførselen til toalettet. Skyll
ned. Toalettskål: Hell 1 bøtte temperert vann i skåla. Tilsett 1,2 dl SIO.
Skrubb skåla med en børste. La stå til belegget er borte. Cisterne: fyll
cisterne med temperert vann. Tilsett 1,2 dl SIO. La stå over natten / til
belegget er borte. Åpne vanntilførselen og skyll ned 2 ganger.
Bruk solide plasthansker! Bruk ikke SIO på støpejern eller gammel slitt
porselen. Fukt området som skal renses med varmt vann. Dryss SIO på en
klut fuktet med varmt vann. Hold området fuktig med SIO løsning.
Skrubb/vask lett til flekken er borte. Skyll godt med temperert vann.
Fjern brunt belegg i maskinene: tilsett 1,2 dl SIO i tom maskin. La
maskinen kjøre med kun vann. Gjenta etter behov. Ikke åpne maskinen før
den er ferdig
Fjern brunt belegg på deler av glass/plast/porselen: Løs opp 0,8 dl SIO i 4
l varmt vann. La delene ligge i væsken i 5 minutter til flekkene er borte. Skyll
grundig.
Bruk solide plasthansker! Bland 2,4 dl SIO i 4 l varmt vann. Fukt overflaten
med varmt vann. Bruk en svamp eller klut ved påføring av SIO løsningen.
Skubb til flekken er borte. Skyll godt. OBS! unngå at SIO løsning kommer
på vegetasjon
Andre bruksområder: SIO er meget effektiv til fjerning av rustbelegg,
jernoksid og leirslam i pumper, vannfiltre, dyser, rør og RO membraner. Alle
typer vannfiltre kan behandles (ikke av metaller som messing / jern)

Pumper, filter,
RO membraner
plastrør

Super Iron Out (SIO)

Inneholder:
Natriumditonitt
natriummetabisulfit

Farlig ved svelging. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.
Irriterer luftveien og huden. Fare for alvorlige øyeskader.
Produktet må kun benyttes på godt ventilerte steder. Må ikke blandes
med andre kjemikalier. Oppbevares utilgjengelig for barn. Emballasjen
skal holdes tett lukket og oppbevares tørt. Unngå innånding av støv.
Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder
vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker av plast og
vernebriller/ansiktsskjerm. Ved svelging; kontakt lege omgående og
vis fram emballasjen.

