Vloerreiniger – Proﬁ5
Voor het dagelijks en periodiek reinigen van vrijwel alle vloeren & houtwerk.
Toepassing:
Vloerreiniger - Proﬁ5 is een universeel reinigingsmiddel en is toepasbaar op alle waterbestendige oppervlakten zoals
marmer, linoleum, kunststof, tegels, gelakte en ongelakt hout en steenach�ge materialen. Vloerreiniger - Proﬁ5 is
aangenaam geparfumeerd. Het verwijdert snel en moeiteloos alle vervuiling. Vloerreiniger - Proﬁ5 is geschikt voor zowel
de na�e reiniging als de sprayreiniging. pH waarde van 8,5.
Gebruiksaanwijzing:
Vloerreiniger - Proﬁ5 kan gebruikt worden op alle soorten vloeren, gelakt of ongelakt. Daarnaast is het ook te gebruiken
voor andere items die waterbestendig afgenomen kunnen worden zoals houten tuinmeubels.
1. Schud de ﬂes voor gebruik
2. Gebruik circa 20 ml (=2 kneepjes in de ﬂes) vloerreiniger op circa 5 liter water. Wij adviseren om koud tot lauw
warm water te gebruiken.
3. Dweil de vloer gelijkma�g met een microvezeldoek of microvezelmop.
4. Voor het bereiken van het beste resultaat adviseren wij om de microvezeldoek of microvezelmop geregeld schoon
te spoelen in de oplossing.
5. Naspoelen is niet nodig. Laat de vloer uitzichtzelf opdrogen voor het beste resultaat.
Schakelt u over van een ander reinigingsmiddel naar ons product, dan adviseren wij al�jd om de vloer eerst te reinigen
met alleen maar water. Dit om de eventuele zeeplaag die op de vloer aanwezig is te verwijderen. Bij gebruik van de
microvezeldoek is het verstandig deze niet te wassen met wasverzachter. Dit omdat de wasverzachter ervoor kan zorgen
dat er een waas achter blij�. Tevens wordt het vuil minder goed opgenomen.
Dosering:
Normale vervuiling
Bij verneveling

: 20 ml op 5 liter water Voor het reinigen van de vloer met de ‘hand’.
: 20 ml op 500 ml
Voor gebruik in een spray flacon.

Eigenschappen:
- Universeel reinigingsmiddel
- Krach�g, in water oplosbaar
- Veilig
- Fris geurend – appeltjes geur
- Geen gebruik van 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
: Groen
Geur
: Karakteris�ek - appeltjes
Vlampunt
: Niet van toepassing
Oplosbaarheid in water : Volledig
pH waarde
: 8,5
Gevarenaanduidingen

: Niet van toepassing.

Veiligheidsaanbevelingen:
P102
: Buiten bereik van kinderen (en dieren) houden
Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Dat betekent dat als er over een na�e vloer
gelopen wordt er geen 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

: Anionogene oppervlakteac�eve stoﬀen <5%
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone & parfums

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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