
Model:  WC Stain Remover 
Type: Kalkfjerner med udskiftelige pads 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: 
 

Sanimaid WC Stain Remover er udviklet til fjerne kalk i toiletkummen, men også i brusenichen og andre steder hvor der sidder 

kalkpletter, som kan være svære at fjerne med normale midler. WC Stain Remover er patentanmeldt og har 3 store fordele frem 

for skuresten som typisk anvendes til denne opgave. Ingen direkte kontakt med hverken vand eller toiletkummen. Rengør overalt 

med de fleksible pads, hvilket en stor firkantet skuresten har svært ved. Antibakterielt håndtag, så man undgår smitterisiko. De 

løse rengøringspads er specialudviklet som 3-lags. Den øverste har en slibende overflade. Den mellemste er et skumlag der gør 

rengøringen nem og effektivt. Det bagerste lag er Velco, så man nemt og enkelt kan udskifte pads. Rengøringspads kan 

genanvendes indtil slibeeffekten er væk. 

 

Egenskaber: 

• Smart og hygiejnisk måde at fjerne kalkpletter på 

• Antibakterielt håndtag – undgå smitterisiko 

• 360° effektiv rengøring i hele toiletkummen - også under kanten 

• Løse rengøringspads kan tilkøbes – håndtag m/ velcro genbruges 

• Mere info, billeder og videoer: www.sanimaid.com 

 

Specifikationer: 

 

Farver Blå 

Type Håndtag med Velcro + løse udskiftelige rengøringspads 

Størrelse 295 x 35 x 50mm (LxBxD) 

Antibakteriel Microban® sølv ioner build-in teknologi i håndtaget – 99% bakteriefri - undgå smitterisiko 

 

Varenr Model Stregkode 

WC1-Set Startersæt m/ håndtag + 4 løse pads 5713519550014 

WC-Pads4 Refills m/ 4 løse pads 5713519560013 

 

Derfor er Sanimaid det fornuftige valg 
 

✓ Nem og hygiejnisk uden at komme i direkte kontakt med 

hverken vand eller kumme 

✓ Fleksible udskiftelige pads som kommer overalt – også rundt 

om kanterne 

✓ Antibakterielt håndtag – undgå smitterisiko 

Velcro pads 

En helt ny innovativ og smart måde at fjerne kalk på 

OBS 
 

Brug kun pads våde. Slib indtil kalkpletterne er 

fjernet fra overfladen. Test først på et område 

for at undgå eventuel skade på overfladen. 

http://www.sanimaid.com/

