SprinterPOWER
Snelwerkende kunststofreiniger

Samenstelling:
SprinterPOWER bevat minder dan 5% anionische tensiden,
niet-ionische tensiden en geurstoffen. Andere bestanddelen:
complexvormers en glycolether. pH-waarde ca. 11.
Prestatie:
SprinterPOWER is een gebruiksklare, snel werkende en
krachtige kunststofreiniger, die alle soorten vuil zoals minerale,
dierlijke of plantaardige vetten, vingerafdrukken, nicotine,
cosmetica-, roetresten, schoenpoets en losse metalen deeltjes
eenvoudig en moeiteloos oplost. Ook strepen en/of vlekken
veroorzaakt door ballpennen, viltstiften, stempels en permanente markers kunnen met SprinterPOWER geheel worden
verwijderd. SprinterPOWER garandeert ondanks zijn
materiaalvriendelijke samenstelling een volledige reiniging
tot diep in de poriën en laat geen resten achter op de
gereinigde oppervlakken. De aangename geur van het product maakt het langdurig werken duidelijk eenvoudiger en
aangenamer, vooral ook vergeleken met andere producten
waarbij oplosmiddelen duidelijk te ruiken zijn. Het milieuvriendelijke recept laat geen sporen achter en biedt de
gebruiker extra veiligheid tijdens reinigingswerkzaamheden.
De ergonomische 750 ml-triggerfles is, zoals alle Sprinterproducten, gemakkelijk en snel te gebruiken en garandeert
een zuinig gebruik dankzij het speciaal daarvoor ontwikkelde
spuitpistool. Het productverbruik wordt daardoor tot een
minimum beperkt, omdat per m2 slechts 4 – 5 x spuiten
voldoende is.

Toepassing:
SprinterPOWER naar keuze op kleinere oppervlakken op
een daarvoor geschikte reinigingsdoek of direct op het te
reinigen materiaal spuiten, kort laten inwerken en met een
schone, absorberende doek nawrijven.
Milieueffecten:
Dit product valt onder de wetgeving betreffende de milieueffecten van was-en reinigingsmiddelen en de in samenhang
hiermee uitgevaardigde uitvoeringsbepalingen over de biologische afbreekbaarheid van grondstoffen.
Uitgebreide informatie over de milieueffecten van dit product
zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector
verzamelen.
Dit product is uitsluitend bestemd voor de professionele
schoonmaak.

Toepassingsgebied:
SprinterPOWER is bij uitstek geschikt voor het gebruik op
alle matte, hoogglanzende en geprofileerde kunststofoppervlakken c.q. oppervlakken die van een kunststoflaag zijn
voorzien, zowel binnen als voor buiten. Bijzonder geschikt
voor het streepvrij reinigen van (school-, werk-, tuin-) tafels,
deuren, schappen, wandpanelen, keukeninrichtingen gemaakt van resopal fitnessapparatuur, in scholen, kleuterscholen, kantoorgebouwen, hotels en sportinrichtingen.
Niet gebruiken voor plexiglas en gelakte materialen.
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