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Profi7 
Toepassing: 

De Profi7 kan zowel opgelost worden in water maar ook gebruikt worden als een spray. Voor het professioneel reinigen 

van bedrijfs- en kantoorvloeren, eetzalen en cafetaria's. Tevens geschikt voor wandbekleding, kunststofmeubels en tafels, 

spiegels & meubilair. Het is geschikt voor alle oppervlakken die voch�g afgenomen mogen worden. 

 

Profi7 is geschikt voor schoonmaakonderhoud waarbij hoge eisen worden gesteld aan het reinigend resultaat. Het laat 

bovendien geen residu en strepen achter.  pH waarde is 8. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

Voor het beste reinigingsresultaat kunt u het beste gebruik maken van een microvezeldoek.  

 

1. Gebruik circa 20 ml (=2 kneepjes in de fles) Profi7 op circa 5 liter water. 

2. Wij adviseren op koud tot lauw warm water te gebruiken. 

3. U kunt de meubels & vochtbestendige oppervlaktes schoonmaken zoals u gewend bent het schoon te maken. 

4. Voor het bereik van het beste schoonmaakresultaat adviseren wij u om gebruik te maken van een microvezeldoek 

die niet gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen. 

5. Omdat de Profi7 geen waas na laat is naspoelen met water niet nodig. 

 

De Profi7 is veilig in gebruik en kan dagelijks ingezet worden. 1 liter fles Profi7 is, bij gebruik van de dosering van 20 ml, 

goed voor 50 behandelingen. 

 

Wilt u zeker weten dat u de juiste dosering gebruik, kunt u bij ons ook doseerdoppen bestellen die op de flessen 

gemonteerd kunnen worden. 

 

Dosering: 

Normale vervuiling    : 20 ml op 5 ltr water 

Zware vervuiling         : 50 ml op 5 ltr water 

Bij gebruik als spray   : 20 ml op 500ml 

 

Eigenschappen:  

- Hoog geconcentreerd  

- Aangenaam geparfumeerd, fris geurend 

- Huidvriendelijk 

- Bevat geen parabenen 

- Geen gene�sche manipula�e van de ingrediënten 

- Kind- & Diervriendelijk 

- Biologisch a�reekbaar 

- HACCP geschikt 

- Vorstvrij bewaren 
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Fysische en Chemische Eigenschappen: 

Fysische toestand   : Vloeibaar  

Kleur     : Blauw 

Geur    : Karakteris�ek  

Vlampunt   : > 100 °C 

Oplosbaarheid in water   : Volledig  

pH waarde   : 8 

 

Gevarenaanduidingen:  

H319     : Veroorzaakt erns�ge oogirrita�e                                                                                

 

Veiligheidsaanbevelingen: 

P101    : Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het e�ket ter beschikking houden 

P102    : Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden 

P280    : Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen 

P337 & P313   : Bij aanhoudende oogirrita�e: een arts raadplegen 

 

EUH zinnen: 

EUH208   : Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reac�e veroorzaken.  

EUH210   : Veiligheidsinforma�eblad op verzoek verkrijgbaar.  

 

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Dat betekent dat als er over een voch�ge 

oppervlaktes gelopen kan worden zonder dat er blaren of andere problemen kunnen ontstaan aan handen en pootjes. 

Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. 

Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand 

zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zi�en.  

 

Bevat    : niet-ionogene oppervlakteac�eve stoffen < 5% 

  Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfums & Linalool 

 

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. 


	Profi7 blad 1
	Profi7 blad 2

