TECHNICAL DATA REPORT

ZEP 65
Schuimende allesreiniger in spuitbusvorm







Een uitstekende multifunctionele reiniger voor een ruime variëteit van te reinigen oppervlakken
zoals o.a. keramische tegels, porselein, formica, roestvrij staal, vinyl, aluminium, etc.
Verwijdert zeer snel en volledig de meeste vervuilingen van vele oppervlakken en is volledig af te
vegen of weg te spoelen.
Compact schuim: vormt een zichtbaar wit schuim dat een goede dekking verzekert om daarna
snel af te breken en een gemakkelijke verwijdering toelaat.
Super beweeglijk ventiel: maakt verstuiven in alle posities mogelijk.
Niet bijtend: is verbazingwekkend effectief en veiliger in gebruik dan de meeste vergelijkbare
producten.
Ready-to-use: Behoeft geen menging, roeren of verdunning. Geen verspilling.

GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Spuitbus goed schudden voor gebruik. Het product

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen welke op de

gelijkmatig verstuiven op het te reinigen oppervlak. Enkele

verpakking voorkomen. Een voorafgaande test doen

minuten laten inwerken, bij hardnekkige vervuilingen het

alvorens te gebruiken op geverfde oppervlakken.

inwerken versnellen met een borstel, een schuurspons of
doek. Nadien afwrijven met een vochtige spons om vuil

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

weg te nemen of grondig met water afspoelen.

Type: Watergebaseerde, alkalische reiniger in aërosol
Geur: citrus

GEBRUIKERS

Netto volume: 600 ml

Een ideaal product voor dagelijkse reiniging in o.a.

Drijfgas: propaan en butaan.

luchthavengebouwen, dierenklinieken, dierenartsen,

pH: ± 12

kinderopvang, eet- en drinkgelegenheden, hotels, motels,
rust en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen,
appartementgebouwen, sportcentra, recreatieoorden,
scholen, universiteiten, etc.

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. Dit technische
gegevensblad 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.
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