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PRODUCT INFORMATIE 
 
 

RUSH 
Vloeibare ontstopper 
 
Eigenschappen: 
 
RUSH is een vloeibare ontstopper, die onmiddellijk en afdoend werkt. Hij rekent 
af met de meest hardnekkige verstoppingen in alle afvoerleidingen. RUSH lost 
direct alle organische stoffen, zoals vet, zeepresten, papier, maandverband, 
textiel, enz., op echter zonder de leidingen aan te tasten. Doordat RUSH 
zwaarder is als water, bereikt het snel en tot ver in de leidingen de plaats van 
verstopping. Een eventuele slechte geur kan ontstaan doordat de 
verstoppingbestanddelen worden opgelost. RUSH werkt  kostenbesparend omdat 
arbeidsintensieve machinale ontstoppen en breekwerk tot het verleden behoren. 
 
Toepassingsgebieden: 
Fabrieken, scholen, openbare gebouwen, ziekenhuizen, bejaardencentra, 
grootkeukens, horeca, zwembaden, campings, vakantiecentra, slachthuizen, 
vleesverwerkende industrie, enz. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Lees vooraf aandachtig de veiligheidsvoorschriften!!! 
Zoveel mogelijk water uit de gootsteen, spoeltafel, afvoer of toilet verwijderen. 
Gelieve de metalen schroef van het roostertje een slag los te draaien, om de 
dunne rubberen verbindingen tegen uitzetting te vrijwaren, ingevolge de 
warmteontwikkeling.                         
RUSH langzaam en voorzichtig in de afvoer gieten en vooral niet morsen. Even 
wachten tot er een  reactie ontstaat en dan goed doorspoelen met water. 
Preventief onderhoud: Om toekomstige verstoppingen te voorkomen, regelmatig 
een kleine hoeveelheid RUSH in de afvoer gieten. Opgelet!! Niet gebruiken op 
gegalvaniseerd of geëmailleerd metaal, zink, aluminium, chroom en 
geplastificeerde voorwerpen. Om de verchroomde afdekroostertjes in spoeltafels, 
douches en gootstenen niet te beschadigen, bij voorkeur gebruik maken van een 
plastic trechtertje. 
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PRODUCT INFORMATIE 
 
RUSH 
 
 
Technische gegevens:    RUSH 
 
Samenstelling             mengsel van biologisch afbreekbaar 

gezuiverd zwavelzuur, speciaal ontwikkeld 
als vloeibare ontstopper  

voorkomen     : heldere vloeistof 
Viscositeit bij 20 °C, mPa.s  : 25 
Soortelijk gewicht bij 20 °C, kg/m3 : 1825 
pH        : 0,5 
actieve stoffen, %    : 95,7 
Reuk      : bijna reukloos 
Houdbaarheid  : onbeperkt bij kamertemperatuur, in 

: gesloten verpakking 
 
 
 
Biologisch afbreekbaar 
 
Wij adviseren het te reinigen object vooraf op resistentie te testen 
 
 
 
 
Al onze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie 
wordt steeds zonder enige verbintenis verstrekt. 
De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke 
veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt ten laste van de 
gebruiker. 
 


