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ProfiGlass Plug & Play 
Toepassing: 

ProfiGlass is een interieurreiniger voor het reinigen van gladde oppervlakken zoals: spiegels, glas, ramen of ruiten, 

brilglazen, tegels, emaille, sanitair, kunststof, vitrines & autoruiten. Ook geschikt voor aanrechtbladen en (keramische) 

kookplaten.  ProfiGlass wordt gebruikt door professionele glazenwassers, schoonmaakbedrijven, spiegelfabrieken & 

op�ciens.  pH waarde is 8. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

Voor een 'streeploos schoon' resultaat ProfiGlass opspuiten en met een niet pluizende microvezeldoek afnemen.  

Geen microvezeldoeken gebruiken, die met wasverzachter zijn gewassen. Geen keukenrol gebruiken.  

 

1. Schud als eerst de fles goed. 

2. Open de spraykop. 

3. Spray het te reinigen oppervlakte in en laat het even 10 – 20 seconden intrekken. 

4. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten oppervlakte af. 

5. Nadrogen niet nodig. Deze glasreiniger droogt namelijk streeploos op. 

6. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen. 

 

Met onze ProfiGlass kunt u heel makkelijk lijmresten van s�ckers van glas & spiegels.  Ook lichte vervuiling van RVS 

wasemkappen en koelkasten kunt u perfect verwijderen met de ProfiGlass. Voor hardnekkige vervuiling adviseren wij 

gebruik te maken van de ontve�er Profi6. 

 

De ProfiGlass kan ook gebruik worden voor het reinigen van beeldschermen van onder laptops, computers, iPads, 

televisies & telefoons. Maar ook glazen van uw bril en/of zonnebril kunnen hiermee schoongemaakt worden.    

 

Dosering: 

Onverdund gebruiken. Kant & Klaar. Schudden voor gebruik. 

 

Eigenschappen: 

- Hoog geconcentreerd 

- Direct klaar voor gebruik 

- Fris geurend 

- 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: 

Inhoud    : Divers 

Fysische toestand  : Vloeibaar 

Kleur    : Blauw 

Geur    : Karakteris�ek 

Vlampunt   : Niet van toepassing 

Oplosbaarheid in water  : Volledig 

pH waarde    : 8 

 

Gevarenaanduidingen  : Niet van toepassing. 

 

Veiligheid: 

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

 

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    : Benzisothiazolinone & Methylisothiazolinone  

 

De oppervlakteac�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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