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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibare gel
 kleur: licht roos
 geur: floraal
 relatieve dichtheid (20°C): 1,010
 pH 100%: 1,5
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1911
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 12x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035191118
 EAN code . karton: 5420035191125

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

  ideaal voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, lavabo’s, kranen,
 douches, baden, tegels, enz

  verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag
  garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Product compatibiliteit
 veilig voor de septische put
 niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals: marmer, email, polyamide, natuursteen, aluminium en koper

 verdunnen met water in een verhouding van 1/100 (1%) tot 2/100 (2%) naargelang de graad van vervuiling
 het te reinigen oppervlak bij voorkeur natmaken
 de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen met een spons of een doek
 enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
 vervolgens overvloedig spoelen met zuiver water
 voor bijzonder hardnekkige vlekken: hoger doseren of puur gebruiken op een spons
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Milieu . Wetgeving . Normen
 de oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004

 betreffende detergentia
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