Technische Fiche

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

INTERIOR

79

DIPP N°79 TAFELS EN MULTI-OPPERVLAKKEN REINIGER

Productomschrijving en toepassingsgebieden
professioneel, efficiënt en krachtig
verwijdert snel alle vet, vuil en vingerafdrukken van tafels, stoelen, meubilair, vensterbanken, deuren en
alle waterbestendige oppervlakken
verdampt snel en garandeert een zuiver, streeploos, glanzend en geparfumeerd resultaat
is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen
met DIPP N°79 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen

Gebruiksaanwijzing en dosering
gebruiksklaar
verstuif rechtstreeks op het te reinigen oppervlak
droogvegen met een droge en propere doek of keukenpapier
niet gebruiken of laten indrogen in de zon
Product compatibiliteit
volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°79 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt
het product mag echter niet in aanraking komen met marmer, kalksteen, glazuur, televisie- en computerschermen
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
DIPP N°79 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

uitzicht: vloeibaar
kleur: blauw
geur: eucalyptus
relatieve dichtheid (20°C): 0,995
pH 100%: 8,5
oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden
en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

Producent:

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering
van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).
Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

Logistieke gegevens
referentie: 7997
verkoopeenheid: 1x750ml spray
eenheden per karton: 6x750ml spray
type sluiting: spray
kartons per pallet: 75 (5x15 kartons)
EAN code . verkoopeenheid: 5420035799710
EAN code . karton: 5420035799734
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