
Spoel en Fris Tandtechniek 

Gebruiksaanwijzing 

Spoel en Fris Tandtechniek is een milieuvriendelijke oplossing dat gipsafvalwater - onder andere het 
slijpwater dat vanuit de gipstrimmer in de spoelbak stroomt - volledig inactiveert. Gipsdeeltjes zullen 
vrij snel op de bodem van de spoelbak neerslaan. Het neergeslagen gips hecht niet aan rvs, ook niet 
als het gipswater langere tijd in de spoelbak blijft staan. Omdat Spoel en Fris er voor zorgt dat de 
biofilm met daarin bacteriën wegspoelt uit de afvoerleidingen, zal gips in de gipsafscheider niet 
meer stinken. Bovendien zullen afvoerleidingen vrij blijven van biofilm en calcium. 
Spoel en Fris Tandtechniek voorkomt verstoppingen en zorgt voor frisse lucht in uw laboratorium.(1) 

 
 

• Voor gebruik de fles schudden. 

• Wekelijks: maak de spoelbak waarop de afvoerpijp van de  gipstrimmer uitkomt schoon. Zet een 
overlooppijpje in de afvoer. 

• Laat wat water in de spoelbak lopen en voeg Spoel en Fris toe.  Dosering: ± 60 tot 80 ml. 

• Bij intensief gebruik van de gipstrimmer, of als de gips in de afscheider blijft stinken, kunt u wat 
extra Spoel en Fris toevoegen; 1 à 2 x per week ca. 5-10 ml. 

• Als u niet werkt met een overlooppijpje in de spoelbak, giet dan elke week circa 60 tot 80 ml 
Spoel en Fris rechtstreeks in de afvoer. 

 

Schoonmaken spoelbak 
 

Roer in het bezinksel, zodat dit ‘opwolkt’ in het water. Trek de overlooppijp uit de afvoer en laat water 
en bezinksel weglopen. Daarna met ruim water de spoelbak schoonspoelen.   
U kunt het bezinksel eerst uitscheppen, maar dat hoeft niet. Het bezinksel kan absoluut niet meer        
afbinden en verstoppingen veroorzaken. Het spoelt gewoon weg. 
 

Bijzonderheden 
 

Spoel gipsnappen en spatels niet af met water waarin Spoel en Fris vermengd is!   
Als nog te mengen gips in contact komt met water waarin Spoel en Fris is opgelost, zal de gips niet 
meer uitharden. Spoel en Fris kan gewoon in het riool weggespoeld worden. Het is volkomen             
onschadelijk en biologisch afbreekbaar. Het is géén agressieve gipsoplosser!  
Contact met de huid is geen probleem; allergische reacties zijn niet bekend. Spoel en Fris is vrijwel         
Ph-neutraal.  

 

 

 

 

(1) Oud gipsbezinksel dat al in de gipsafscheider zit voordat u met Spoel en Fris begint zal nog stinken. Begin bij voorkeur met 
een lege gipsafscheider. 
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