
 

Instructie WC ontkalken met Evika sanitairreiniger. 

1.  Spoel de wc door.
2. Doe handschoenen aan.
3. Druk met de wc borstel het meeste water weg.
4. Maak een schuurspons nat en doe vanuit de fles wat Evika 

Sanitairreiniger op de schuurspons.
5. De Evika Sanitairreiniger wordt in zijn pure vorm als ontkalker 

gebruikt. Denk goed om je ogen dat je daar geen toiletreiniger 
in krijgt! Deze werkzaamheden kun je ook uitvoeren met een 
toiletborstel, een schuurspons verwijdert echter meer kalk uit 
je wc.

6. Ga de Evika Sanitairreiniger nu goed verdelen met de 
schuurspons door de binnenkant van de wc, denk ook aan de 
onderste rand. Ga de binnenkant van de wc nu goed 
opschuren met de schuurspons.

7. Laat de schuurspons in het toilet liggen en laat de Evika 
Sanitairreiniger ongeveer 10 minuten zijn werk doen. 
Ondertussen kun je de rest van de wc schoonmaken of wat 
anders gaan doen. Laat de Sanitairreiniger in ieder geval niet 
indrogen.

8. Ga nu, na het 10 minuten wachten, de wc aan de binnenkant 
nog een keer goed opschuren met de schuurspons. Het kalk 
kan nu goed oplossen.

9. Is al het kalk nog niet verwijderd, doe dan wat nieuw middel op 
de schuurspons en schuur alles nog een keer op en laat 10 
minuten inweken.

10. Schuur de binnenzijde van de wc nog een keer goed.
11. Spoel de wc door en spoel tegelijkertijd de schuurspons uit.
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12. Als er echt veel kalk in de toiletpot zit dan is de kans groot dat 
je het ontkalken nog een aantal keren moet herhalen. Zie het 
als het schillen van een ui. Laagje voor laagje haal je het kalk 
uit de wc pot. Als het kalk eenmaal uit de toiletpot is, is het een 
kwestie van bijhouden.
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