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ČISTILEC ODTOKOV IN ZAMAŠENIH 

ODTOČNIH CEVI (v granulah) -WEPOS 

(Tehnični list) 

Delovanje: 

Odstranjuje še tako trdovratne zamašitve odtokov in odtočnih cevi, ki so posledica 
odpadnih maščob, olja, ostankov hrane, las, mila itd. Pri redni uporabi izdelka 
(manjše doziranje - ¼ pokrovčka), bodo odtoki in cevi ostali čisti, prehodni ter brez 
neprijetnega vonja.  
 
Področje uporabe: 

V kuhinji, sanitarijah, kopalnici, pralnici in odtokih v ostalih prostorih. 

Uporaba: 

Pri zamašenih odtokih popolnoma odstranimo stoječo vodo. V odtok vsujemo pol 
pokrovčka granul in nato dolijemo še kozarec (cca. 2dcl) mrzle vode. Odtoka po 
vsutju čistilnih granul in vlitju kozarca vode nikoli ne zapiramo! Počakamo 30 minut 
in zatem odtok temeljito speremo z veliko mrzle vode. Pri trdovratni zamašitvi 
postopek ponovimo, vendar doziranja (polovico pokrovčka granul) ne prekoračimo! 
Za preprečevanje neprijetnih vonjav, lahko tedensko vsujemo ¼ pokrovčka granul v 
odtok in nato dolijemo še kozarec mrzle vode. 
 
Opozorilo: 

Izdelek močno reagira z vodo -  burna in nevarna reakcija – nevarnost za  
poškodbe oči in kože. Direktno v izdelek nikoli ne vlivamo vode. Predoziranje lahko 
poškoduje odtoke. Pri izdelku ne uporabljamo kovinskih, npr. aluminijastih posod. 
Izdelek ni primeren za odmašitev svinčenih cevi (običajno odtoki in cevi v starejših 
zgradbah). Izdelek po uporabi dobro zapremo. Izdelek ne sme priti v stik s kovino, 
ker jo trajno poškoduje. 
 
Pakiranje: 
600g 
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Tehnični podatki: 

 Gostota – 1,2g/ml 

 pH vrednost: > 12 

 izgled: bel 

 vonj: značilen za natrijev hidroksid – »lug« 
 

Varnostna opozorila: 

V stiku z vodo nastanejo vnetljivi plini. Na kovinah lahko deluje korozijsko. Povzroča 
hude poškodbe oči in kože. 
Proizvod vsebuje natrijev hidroksid – »lug« 
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