TECHNISCHE
INFORMATIE
KRACHTIGE INTERIEUR REINIGER
BLUE STAR
Art.-nr. 370.797 6 x 1 l doseerfles (Crohill-Art.-nr.: 02873)
Art.-nr. 121.792 10 l can (Crohill-Art.-nr.: 02896)
• snel inwerkend door speciale combinatie van werkzame bestanddelen
• ideaal voor het nat en vochtig reinigen van gecoate oppervlaktes
• compatibel met de gangbare oppervlakte desinfecterende
middelen.
• verwijdert bij onverdund gebruik op een veilige manier rubber-,
inkt- en balpenvlekken
• behoudt/verbetert het absorptievermogen van de textielvezels
van vlakmoppen en van schoonmaakwerkdoeken
• zeer goed scheidingsgedrag, vuiloplossend, in afvalwater
• geen residuvorming
• zeer aangename frisse geur
• geschikt voor alle schoonmaakmethodes
TOEPASSINGSBEREIK:
Blue Star ultra bevochtigende reiniger. Hoogactieve onderhoudsreiniger voor sterk water
werende elastische vloerbekledingen. Reinigt vlekkeloos en zonder strepen na te laten.
Optimale onderhoudsreiniging in éénmalige poetsbeurt. Speciaal ontwikkeld voor de reiniging
van met een fabriekstandaard transparante PU- beschermlaag bedekte vloerbekledingen.
Hardnekkige strepen met onverdund product en eventueel mechanisch ondersteund ver
wijderen. Lost tijdens de dagelijkse onderhoudsreiniging mogelijke kalkresten alsook olie- en
vetvlekken op bij alle voorwerpen in het sanitair. Blue Star beantwoordt aan de reinigings
aanbevelingen van de sanitaire armaturenfabrikanten.
GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING:
Manuele reiniging: 20–40 ml voor 8 liter water. Bij sterke vervuiling de concentratie overeenkomstig verhogen. Bij sproeimethode: 10–20 ml voor 500 ml water. Afhankelijk van de vervuiling.
Machinale reiniging: naargelang de instructies van de fabrikant van de reinigingsmachines of
tot 1–2 % verdund (= 10–20 ml per liter water) toepassen.
Bij sterke vervuiling de behandeling voorzetten. De reinigingscapaciteit kan door het gebruik
van geschikte vloerpad beduidend verbeterd worden.
In geval van niet correct gebruik en de daaruit resulterende schade wordt geen
aansprakelijkheid overgenomen.
TECHNISCHE GEGEVENS:
Fysische vorm: ....................................
Reuk: . ....................................................
Viscositeit: . ..........................................
Concentratie: .......................................
PH-waarde in het concentraat: . .....
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heldere, blauwe vloeistof
aangenaam fris ruikend
dun vloeibaar
1000 g/l
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Een onderneming van de
BUDICH GRUPPE

INHOUDSTOFFEN
Onder 5 %: . ......................................... anionische tensiden, niet-ionische tensiden
Bevat: .................................................... Geurstoffen, BENZYL, SALICYLATEN, LINALOOL, CITRENNOL
Giscode: ................................................ GU 50
Houdbaarheid: . ................................... min. 1 jaar in origineel recipiënt
De zich in dit preparaat bevindende tensiden beantwoorden aan de bepalingen voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Richtlijn (EG) nr. 648/2004 voor detergenten.
CLASSIFICATIE: ............................... vervalt
Het product is volgens de EG-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen V geen gevaarlijk preparaat.

14.9.10

TRANSPORT:
geen gevaarlijk product overeenkomstig de bovengenoemde transportverordeningen (ADR).
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