TECHNISCHE
INFORMATIE
SANITAIR-ONDERHOUDSREINIGER
RED STAR MILD
Art.-Nr. 02300 / 370.317

6 x 1 liter fles

• Zure, geurende onderhoudsreiniger
• Voorkomt bij regelmatige toepassing de opbouw van kalkaanslag
• Langdurige aangename geur
• Vrij van fosfor- en zoutzuur
• Snel werkende sanitairreiniger op basis van uiterst
doeltreffend citroenzuur
TOEPASSINGSBIED:
Dagelijkse onderhoudsreiniger voor alle zuur-bestendige oppervlakken in
sanitaire ruimtes, badkamers en zwembaden zoals bijvoorbeeld op tegels,
glas, kunststof, chroom en roestvrij staal. Om hardnekkige kalkaanslag te verwijderen, adviseren wij Spontan Super.

EU Ecolabel : DE/020/288

GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING:
Oppervlakken vooraf bevochtigen. Bij normale vervuiling 20 ml product op 8 l koud water
(0,25%) doseren. Bij sterke vervuiling indien nodig max. 50 ml op 8 l koud water doseren. Bij
extreme vervuiling hoger doseren. Selectief onvermengd met niet-schurende spons aanbrengen en oppervlakken behandelen. Productresten na reiniging van de behandelde oppervlakken
met voldoende helder water afspoelen.
Een juiste dosering spaart kosten en ontziet het milieu. Buiten het bereik van kinderen
bewaren. Niet met andere reinigingsmiddelen mengen. Vóór eerste gebruik de bestendigheid van het materiaal op een niet opvallende plaats testen. In geval van niet correct
gebruik en de daaruit voortvloeiende schade wordt geen aansprakelijkheid overgenomen.
TECHNISCHE GEGEVENS:
Fysische vorm: ....................................
Reuk: . ....................................................
Viscositeit: . ..........................................
Dichtheid: .............................................
pH-waarde in het concentraat: .......

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

doorzichtige, rode vloeistof
aangenaam fris ruikend
dun vloeibaar
1031 g/l
3
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INHOUDSTOFFEN
Onder 5 %: . ......................................... n
 iet-ionogene oppervlakteaktieve stoffen, amfotere
oppervlakteaktieve stoffen
Bevat: .................................................... parfum
Giscode: ................................................ GS 10
Houdbaarheid: . ................................... min. 1 jaar in originele houder
De tensiden in dit preparaat voldoen aan de voorwaarden voor biologische afbreekbaarheid
die in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia zijn vastgelegd.

www.kleen-purgatis.de
Een onderneming van de
BUDICH GRUPPE

KENTEKENING: . ............................... vervalt
Het product is volgens de EG-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen V geen gevaarlijk preparaat.
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TRANSPORT:
Geen gevaarlijk product overeenkomstig de bovengenoemde transportverordeningen (ADR).
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