Sanitairreiniger
Eigenschappen
• Licht alkalisch reinigingsmiddel.
• Reinigt effectief en streeploos.
• Extra geconcentreerd.
• Verwijdert huidvetaanslag en voorkomt
				bij dagelijks gebruik opbouw van kalk			
				zeep en kalksteen.
• Toepasbaar op alle waterbestendige
				oppervlakken.
• Mild voor de huid en aangenaam
				geparfumeerd.
Gebruiksaanwijzing
Sproeireiniging
• Sproei binnenzijde toiletpot of urinoir in
				met gebruiksoplossing (zie dosering) 			
				en reinig met toiletborstel.
• Sproei bij lichte vervuiling op de reinigings
				doek en neem hiermee de oppervlakken af.
• Sproei bij sterke vervuiling de oppervlakken
		 in en behandel deze met de sanitairspons en 		
			 droog na.
• Spoel de sanitairspons en reinigingsdoek
				tussentijds uit met schoon water.
Natte reiniging
• Giet vanuit een emmer een scheutje
				gebruiksoplossing (zie dosering)
				sanitairreiniger in toiletpot of urinoir en
				reinig met toiletborstel.
• Na enige tijd doorspoelen.
• Reinig de overige oppervlakken met
				behulp van de sanitairspons en droog 		
				na.
• Spoel de sanitairspons en de reinigingsdoek
		 		tussentijds uit met schoon water.
• Vloeren moppen met gebruiksoplossing
				Sanitairreiniger (zie dosering).

Een juiste dosis bespaart kosten en
brengt het milieu minder schade toe.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.
Geeft minder verstoring van het
waterleven en minder gebruik
van gevaarlijke stoffen.
Meer informatie vindt u op de
website voor de EU-milieukeur:
http://europa.eu.int/ecolabel

Dosering
• D.m.v. doseerflacon met
			 rode doseerdop (5 ml.).
• Sproeireiniging: I dosering per sproeiflacon
met 500 mI. water (I%oplossing).
• Natte reiniging en vloeren:
2 doseringen per 5 I. handwarm water
				(0,2% oplossing).
					
Technische eigenschappen
• PH waarde geconcentreerd ± 8
• PH waarde gebruiksoplossing ± 7
• Vorstvrij bewaren.
• Biologische afbreekbaarbeid detergenten:
conform wettelijke eisen.
Algemeen
Van Ginkel Schooonmaakshop BV aanvaardt geen
aansprakelijkheid voortvloeiend uit foutieve
toepassing of verkeerd gebruik.
Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is op
aanvraag beschikbaar.
Lege verpakkingen worden niet teruggenomen.
Alleen voor professionele gebruikers en
vakmensen.
Verpakking
Sanitairreiniger conc./doseerflacon 1 l.
Sanitairreiniger conc./navulfles 1 l.
INFO NEDERLAND

PRODUCTINFO

Produktomschrijving
Ecologisch reinigingsmiddel voor het
dagelijks onderhoud van toilet. bad- en
doucheruimten. zwembaden e.d.

schoonmaakshop

Van Ginkel Schoonmaakshop BV
Leemskuilen 15
5563CL  Westerhoven
info@vanginkelschoonmaakshop.nl

5 ml

EU Ecolabel : NL/20/007

Samenstelling: Parfums
< 5% : - Niet ionogene
oppervlakte actieve stoffen
< 5% : - Anionogene
oppervlakteactieve stoffen
Inlichtingenblad aangaande de
veiligheid is voor de professionele
gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

www.vanginkelschoonmaakshop.nl

5L
5 ml = 0,1%
10 ml = 0,2%

