Proﬁ6 PH Neutraal
Voor het dagelijks en periodiek reinigen van vrijwel alle vloeren.
Toepassing:
Proﬁ6 PH Neutraal is een universeel reinigingsmiddel en is toepasbaar op alle waterbestendige oppervlakten zoals marmer,
linoleum, kunststof, tegels, gelakte en ongelakt hout en steenach�ge materialen. Proﬁ6 PH Neutraal is aangenaam
geparfumeerd. Het verwijdert snel en moeiteloos alle vervuiling. Proﬁ6 PH Neutraal is geschikt voor zowel de na�e reiniging
als de sprayreiniging. Bij toepassing in een schrobzuigmachine is geen an�-schuim nodig. pH waarde van 8,5.
Gebruiksaanwijzing:
Proﬁ6 PH Neutraal kan met warm of koud water worden verdund. Proﬁ6 PH Neutraal kan ook worden verneveld aangebracht
worden om oppervlaktes te reinigen. Wel direct afnemen met een schone voch�ge doek. Niet gebruiken op glas of spiegels.
Proﬁ6 PH Neutraal droogt streep loos op.
Dosering:
Normale vervuiling : 1:100
Voor het dagelijks reinigen van vloeren. (100 liter water 1 liter PH).
Bij verneveling moet de verhouding als volgt zijn: 500 ml water met 20 ml Proﬁ6 PH Neutraal.
Eigenschappen:
- Universeel reinigingsmiddel
- Krach�g, in water oplosbaar
- Veilig
- 100% biologisch a�reekbaar
- Vorstvrij bewaren
Fysische en Chemische Eigenschappen:
Fysische toestand
: Vloeibaar
Kleur
: Groen
Geur
: Karakteris�ek
Vlampunt
: Niet van toepassing
Oplosbaarheid in water : Volledig
Gevarenaanduidingen:
H319
: Veroorzaakt erns�g oogirrita�e.
Veiligheidsaanbevelingen:
P102
: Buiten bereik van kinderen houden
P280
: Oogbescherming en beschermende handschoenen dragen.
P337 & P313
: Bij aanhoudende oogirrita�e: een arts raadplegen.
Bevat

: <5% Anionogene oppervlakteac�eve stoﬀen.

De oppervlakte ac�eve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische a�reekbaarheid vastgelegd in
Verordening (EG) nr. 648/2004 betreﬀende detergen�a.
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar
geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.
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