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Reiniger voor glas en spiegels met zeer lage impact op het
milieu en met Ecolabel goedkeuring. Reinigt en verdampt
snel, laat geen sporen na

ECO GLASS RTU

Ecologische glasreiniger

KENMERKEN
Efficiënt

Verwijdert snel stof, vingerafdrukken en andere vervuilingen zonder sporen na te laten.

Ecolabel
registratie

Geformuleerd volgens de Ecolabel criteria, dus met een zeer lage impact op het milieu maar
tegelijkertijd zeer effectief tegen vuil.

Ontvettend

Uitstekende reiniger, vooral voor het verwijderen van vette en olieachtige vervuilingen.

Krachtig

Verwijdert snel statische film, vingerafdrukken, insecten, lippenstift en aanslag op ruiten,
windschermen, spiegels en displays.

Klaar voor gebruik

Praktisch verpakt in een één liter fles met verstuiver, geen verdunning nodig.

Veilig voor
oppervlakken

pH neutraal, niet agressief. Ideaal voor alle afwasbare oppervlakken. Veroorzaakt geen
haarscheurtjes, laat na droging geen enkel residu achter.

Aangenaam
geparfumeerd

Laat na gebruik een aangename bloemengeur na.

TOEPASSING

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Ideaal voor het reinigen van glas, ramen, autoruiten,
spiegels, vazen, enz., In hotels, motels, restaurants,
vergaderzalen, scholen instellingen, etc. Ook te gebruiken
voor keramische tegels, acryl en chroom.

Vorm................................. Vloeibaar
Kleur ................................. Blauw
Geur ................................. Bloemig
Dichtheid bij 20 °C ........... 0,995 g/cm³
Oplosbaarheid in water .... Oplosbaar
pH bij 20°C ....................... 9,5±0,5

COMPATIBILITEIT
Kan gebruikt worden op alle materialen die met water
gereinigd kunnen worden. Veilig op aluminium. Niet
verstuiven op video- en voorzetschermen van computers.

GEBRUIKSAANWIJZING
Spray het product rijkelijk op het te reinigen oppervlak vanaf
ongeveer 20 cm afstand. Naspoelen is niet nodig. Het is
voldoende om uit te wrijven en te drogen met een droge,
schone doek of met absorberend papier.

TOELATINGEN
EU Ecolabel
Voor meer informatie zie de
website van de Europese Unie:

Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.






Lage impact op
het aquatisch
milieu



Minder gebruik
van gevaarlijke
stoffen



Duidelijke
instructies
voor de
eindgebruiker

http://europa.eu.int/ecolabel

GEBRUIKSVOORWAARDEN
ACTIEVE INGREDIENTEN



Goedkeuring: IT/020/038

Ecologische oppervlakte actieve stoffen
Alcohol
Speciaal geselecteerd parfum

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in
gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke
gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

