
  
 
 
 

WcCLEAN 250 ml 
WC SCHOONMAAK – GEEN PROBLEEM 
MEER met WcCLEAN van EasyCLEAN! 
Geen lange inwerktijd 
 
Toiletreiniging is geen probleem meer. De tijd, 
waarin men met agressieve reinigingsmiddelen het 
toilet moest schuren, behoort definitief tot het 
verleden! WcCLEAN vervangt wc-bloks, urine-en 
kalksteenoplossers en luchtverfrissers. 

 
Geweldig effect – een beetje 
inspanning met WcCLEAN 
WcCLEAN is een waardevol schoonmaak- en 
verzorgingsmiddel voor het sanitair en maakt alles 
hygiënisch schoon zonder veel moeite. Het werkt als 
anti-aanslag en beschermingslaag en wordt om de 
dag in wasbak en urinoirs gesproeid. Zo glijdt urine, 
water, ijzer, kalk, vuil over het glazuur, zo krijgt 
nieuwe aanslag geen kans en blijft uw toilet langer 
schoon. En u hoeft niet meer met agressieve en 
sterk ruikende schoonmaakmiddelen uw sanitair te 
schuren. Met WcCLEAN geeft u uw sanitair net even 
iets extra’s. Alle onaangename geurtjes verdwijnen 
direct en worden vervangen door frisse, individuele 
geuren. U bespaart werk en tijd en ook diverse 
andere schoonmaakmiddelen. 

 
Vervangt: Kalkaanslagverwijderaars, reinigingsblokjes etc. Met XP-12 anti-aanslag 
bescherming. Voorkomt urine- en kalkaanslag. En voorkomt verstopping van de 
afvoer. Bevat alcohol en hoogwaardige etherische geurstoffen. 
  



GEBRUIKSAANWIJZING: 

• Flacon goed schudden 

• Uitvoering Pompfles: met dop pompen totdat je geen weerstand meer voelt 

• Sprayen op en in de wc-pot, de randen en de bril 

• WC-borstel door de pot halen 

Meer toepassingen van WcCLEAN: 
• Voor binnenkant auto keukenpapier licht inspuiten en onder de mat leggen. 

Bijzonder geschikt voor auto’s waarin is gerookt of waarin een moddergeur hangt. 

• 1-2 x spuiten in afvalemmer en de onaangename geuren verdwijnen. 

• 1-2 x  spuiten in de kattenbak om geur te laten verdwijnen. 

• Een beetje op een doekje spuiten en in uw kledingkast leggen ( niet op kleding 

spuiten!) 

• Een klein beetje inspuiten is genoeg voor vies ruikende schoenen. 

• In de zomer op terras onder de tafel spuiten, en de insecten verdwijnen. 

 

Extra toepassingen van WcCLEAN limoen: 

Insectenafweer: 

• In de zomer op terras onder de tafel spuiten houdt overdag wespen en 's avonds 

muggen weg. 

• Kozijnrand inspuiten en vliegen blijven weg. 

• Sproeien onder de fruitschaal houdt fruitvliegjes weg 
 
Waarschuwing: Licht ontvlambaar. Mogelijk gevoelig voor de huid. Schadelijk voor 
waterorganismen, kan in wateren langdurige schadelijke werking hebben. 
Veiligheidsinstructie: Buiten bereik van kinderen. Houder goed sluiten. Buiten bereik 
van wondjes. Niet roken. Contact met ogen en huid vermijden. Bij inslikken direct arts 
raadplegen en verpakking of etiket laten zien. 

 
Levering: per stuk.     
Inhoud: 250 ml (pomp)sprayfles 
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