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Reinigingsmiddel met sterk aardbeienparfum













Hyperodor is een extra geparfumeerd reinigingsmiddel voor het verdrijven van geuren van urine,
fecaliën, braaksel en andere onaangename vervuilingen in bijv. openbare toiletten, marktplaatsen,
trapportalen, etc.
Verdrijft onder andere de geur van olie, baklucht, etensresten in containers bij restaurants, de geur
van natte handdoeken, zweet en vocht in sauna's en kleedkamers, etc. etc.
Behoeft niet nagespoeld te worden; laat geen strepen achter na droging.
Zeer economisch door de verdunningsmogelijkheden.
Vermengt zich direct met water.
Toepasbaar op alle oppervlakken.
Vormt geen schuim.
Onafhankelijk van de hardheid van water.
Totaal neutraal op elke ondergrond.
Kan in pure vorm verneveld worden of verdund met water als reinigingsvloeistof worden gebruikt.
Fosfaatvrij.

GEBRUIKERS

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gemeentelijke instellingen, woningbouwverenigingen,

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen welke zich op de

luchthavens, stations, havens, verzamelpunten van

verpakking bevinden.

afvalstoffen, restaurants, kantines, stadions, campings,
scholen, enz

KENMERKEN
Aspect: rozerode heldere vloeistof

GEBRUIKSAANWIJZING

Geur: aardbei

Voor het verwijderen van onaangename geuren (bijv. in

Dichtheid: ± 1,01 gr/cm

voetgangerstunnels): 0,25 tot 2 liter toevoegen voor 1000

pH: ± 7,5

3

liter in het waterreservoir van de verstuiver/
schoonmaakapparatuur.
Voor het schoonmaken van vloeren en andere
oppervlakken: Al naar gelang de vervuiling van de
ondergrond 0,5 tot 2% verdunnen in water. In kleine ruimten
de oplossing aanbrengen met behulp van een schrobborstel
of dweil en op grotere oppervlakken de oplossing

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.

aanbrengen m.b.v. de gebruikelijke schrobmachines. Niet
naspoelen.
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