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750 ml

Omschrijving

• Krachtige ontvettende reiniger, 
gebruiksklaar, voor de grote schoonmaak

• Reinigt en ontvet alle soorten oppervlakken 
zoals roestvrij staal, aluminium, keuken- en 
tuinmeubilair, buiten- en garagevloeren, 
alsook garagedeuren, luiken, ramen 
van pvc, poorten en hekken

• Ideaal voor het opfrissen en reinigen van 
geverfde of gelakte oppervlakken alvorens 
een nieuwe verflaag aan te brengen. 
Na behandeling zal de nieuwe verflaag 
beter aan het oppervlak hechten.

• Ook geschikt voor afwasbaar behang.

Voordelen

• Gebruiksklaar, om makkelijk aan te brengen

• Multi-oppervlakken: een product 
voor talrijke toepassingen

• Heeft een aangename 
dennengeur: frisse indruk

• Naspoelen niet nodig

• Zeer efficiënt en zuinig

• Bevat geen ammoniak noch chloor

Technische omschrijving
REINIGER
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Efficiëntie voor al uw werkzaamheden
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Gebruiksaanwijzing

• Verstuif het product op het 
te reinigen oppervlak

• Laten inwerken op hardnekkige vlekken

• Reinigen met een spons of doek

• Naspoelen is niet nodig

Dosering

• Gebruiksklaar

Aanbevelingen

• Bij voorkeur beginnen met een test op een 
klein zone of op een onopvallende plaats.

Reinigen van materiaal

• Met water reinigen 
 
 
 
 

Voorzorgen

• Persoonlijke bescherming: draag een 
veiligheidsbril en handschoenen.

• Bescherming van oppervlakken: bescherm 
alle aangrenzende oppervlakken.

Technische kenmerken

• op basis van : cationische 
oppervlakteactieve stoffen, niet-
ionogenen oppervlakteactieve 
stoffen, bewaarmidelen, parfum 

• Parfum : den

• Voorkomen: vloeibaar

• Kleur : geel

• Lijst van ingrediënten :  
zie de site www.solarine.eu

Ecologische informatie

• De gebruikte oppervlakte-actieve stoffen 
die in dit product gebruikt worden, 
zijn biologisch afbreekbaar conform 
met Verordening (EG) n° 648/2004.

Verpakkingen

• Spray 750 ml   Ref: 3100887   EAN :  5411283314183

• Karton 6 × 750 ml      Ref: 3100841   EAN :  05411283314183    
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