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FR 66 C
Synthetische vloerreiniger

Vijfvoudig concentraat
Samenstelling:

Toepassing / dosering:

Belangrijk:

5 – 15 % anionische en niet-ionische
oppervlakte-actieve stoffen.
Andere bestanddelen: alcohol, kleurstof en
parfum.
pH: +/- 9.

Voor natte reinigen, verdunnen met 0,2 %
(20 ml / 10 l water).
In geval van meer diepgaande vervuiling,
dosering verhogen. Ook geschikt voor
schrobzuigautomaten.

Werking:

Gebruiksaanwijzing van de ECO-fles
en navulpak:

Bevat anionische en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen. Irriterend voor de
ogen en de huid. Buiten bereik van
kinderen bewaren. Bij aanraking met de
ogen, onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen. Na aanraking met de huid
onmiddellijk wassen met veel water. In
geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Reeds een uitstekende reinigingswerking bij
lage gebruiks-concentraties. Beschermt de
vloer tegen uitloogeffecten en tegen
herbevuiling.

Toepassingsgebied:
Geschikt voor alle onbehandelde of
beschermde vloersoorten. Niet geschikt
voor onverzegelde hout of parket vloer.

Om te doseren: De witte dop losdraaien.
Licht drukken op het lichaam van de fles tot
doseerkamer gevuld is. Druk verminderen
en het concentraat stelt zich op de juiste
doseerhoeveelheid van 20 ml. Uitgieten
met navulhals naar onderen (zie picto).

Om het navulpak te vullen: De rode dop
losdraaien. Lege 2 l-doseerflacon
met betreffende 5-voudig
concentraat vullen vanuit het
2 l-navulpak.
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Bescherming van het milieu:
Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet inzake waspoeders en
reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen die daaruit voortvloeien. De
oppervlakte-actieve stoffen zijn voor ten
minste 90 % biologisch afbreekbaar.
Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.
Beschermen tegen vorst.

Art. 4691 – 2 l ECO navulbaar
Art. 4610 – 2 l ECO navulpak

