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SR 13
Universele interieurreiniger op basis van alcohol

Laat geen strepen of zeepresten na
Samenstelling:

Toepassingsgebieden:

Bescherming van het milieu:

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

Op alle waterbestendige vloeren (bijvoorbeeld PVC, linoleum, steen, enz.) maar ook
vloeren behandeld met emulsies en
dispersies die vochtbestendig zijn. Kan ook
worden gebruikt op gladde en glanzende
afwasbare oppervlakken uit kunststof, lak,
glas, keramiek, metaal. Niet geschikt voor
hout en niet-verzegelde parketvloeren.

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.

Eigenschappen:
Uitstekend benattings- en reinigend
vermogen. Voordelig in het gebruik. Reinigt
de materialen op een grondige wijze
zonder ze te beschadigen en zonder sporen
of aanslag na te laten. In sterkere
concentraties bezit het goede emulgerende
eigenschappen, zelfs bij vettig of olieachtig
vuil. Zeer aangenaam geparfumeerd. Niet
gevaarlijk voor de huid (klinisch getest).

Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.

Toepassing / dosering:
Grote oppervlakken: Voor de natte of
vochtige reiniging van alle gladde en
afwasbare oppervlakken in een verdunning
van 1 % (100 ml / 10 l water).
Schrobben: 2 % (200 ml / 10 l water).
Kleine oppervlakken: Voor de dagelijkse
verwijdering van vingerafdrukken, spatten
enz. Verdunnen in een sprayflacon met
blauwe spraykop.
Dosering: 80 ml op 750 tot 1000 ml water.
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Beschermen tegen vorst.

Art. 4756 – 1 l
Art. 7082 – 5 l
Art. 4753 – 10 l
Art. 4653 – 200 l

