
Art.-Nr. 02875 / 90.370.627 6 x 1 liter doseerfles

• Snel werkend door de combinatie van speciale werkzame bestanddelen
•  Ideaal voor het nat en vochtig reinigen van gecoate en niet gecoate vloeren
•  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 de vloermoppen
•  Zeer goed scheidingsgedrag, vuiloplossend, in afvalwater
•  Geen residu vorming
•  Aangename frisse geur
• Geschikt voor alle schoonmaakmethodes
•  Uitstekend geschikt voor sporthalvloeren, volgens DIN 18032_2 getest.

TOEPASSINGSGEBIED:
Green Star ultra bevochtigende vloerreiniger. Hoog actieve vloerreiniger 
voor sterk waterafstotende elastische vloeren. Reiningt vlekkenloos en 

zonder strepen na te laten. Optimale onderhoudsreiniging in éénmalige schoonmaakbeurt. met 
een fabrieksstandaard transparante PU-beschermlaag bedekte vloeren. Hardnekkige strepen met 
onverdund product en eventueel mechanisch ondersteund verwijderen. Lost tijdens de dagelijkse 
onderhoudsreiniging mogelijke kalkresten als ook olie- en vetvlekken op bij alle voorwerpen in het 
sanitair. Green Star voldoet aan de reinigingsaanbevelingen van de fabrikanten van waterkranen.

GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING:
Manuele reiniging: 20 ml op 8 liter water (0,25 %) bij normale vervuiling. Bij sterke vormen van 
vervuiling eventueel hoger doseren. 20 ml op 8 liter water (0,25%) bij normale vervuiling. Vloer in 
1 of 2 keer reinigen. In een sanitaire ruimte kan het product puur worden toegepast. Machinale rei-
niging:  Naar gelang de instructies van de fabrikant van de reinigingsmachines of tot 1% verdund 
toepassen. Bij sterke vervuiling de behandeling voortzetten.  De reinigingscapaciteit kan door het 
gebruik van geschikte vloerpads beduidend verbetert worden.
Een juiste dosering spaart kosten en ontziet het milieu. Niet met andere reinigingsmiddelen 
mengen! Het product mag uitsluitend zoals voorgeschreven gebruikt en moet buiten het bereik 
van kinderen bewaard worden. In geval van niet correct gebruik en de daaruit voortvloeiende 
schade wordt geen aansprakelijkheid overgenomen. Het veiligheidsinformatieblad en het pro-
ductinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar. 
Gevareninstructie: Bevat methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Kan allergische reac-
ties veroorzaken.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Uiterlijk:  ....................................................  groene vloeistof
Geur:  .........................................................  aangenaam fris
Viscositeit:  ...............................................  dunvloeibaar
Dichtheid:  .................................................  1000 g/l
pH-waarde in concentraat:  .................  9

BESTANDDELEN:
Minder dan 5 %:  ....................................  niet-ionische tensiden
Bevat: ........................................................   Conserveringsmiddelen, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE, geurstoffen
GIS-code:  ..................................................  GU 50
Houdbaarheid:  ........................................  in de originele verpakking minstens 1 jaar
De tensiden in dit preparaat voldoen aan de voorwaarden voor biologische afbreekbaarheid die in 
Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia zijn vastgelegd.

ETIKETTERING: 
Bevat Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Kan allergische reacties veroorzaken.

TRANSPORT: 
Geen gevaarlijke stof in de zin van deze transportvoorschriften (ADR).

TECHNISCHE
INFORMATIE
KRACHTIGE VLOERREINIGER

GREEN STAR
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KLEEN PURGATIS GmbH 
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 
Tel +49 (0) 5223 9970-40 
Fax +49 (0) 5223 9970-195 
info@kleen-purgatis.de

Een onderneming van de  
BUDICH GRUPPE

KLEEN PURGATIS  
International AG 
Firststrasse 30A 
CH-8835 Feusisberg 
Fon +41 (0) 44 515 35 60 
Fax +41 (0) 44 515 35 69 
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.ch 

Schutweg 20 
8243 PC Lelystad 
Telefoon: +31 (0) 320-28 12 31

info@crohill.nl 
www.crohill.nl


