
LIQUIDE

LIQUIDE

LIQUIDE

DRD
PROFESSIONAL 
HYGIENE

DRD
PROFESSIONAL 
HYGIENE

DRD
PROFESSIONAL 
HYGIENE

DRD
PROFESSIONAL 
HYGIENE

DRD
PROFESSIONAL 
HYGIENE

DRD
PROFESSIONAL 
HYGIENE

VA
AT

W
AS

NASPOELMIDDEL VAATAFWAS

        Gebruik

RINCING is een naspoelmiddel voor uw industriële vaatafwasmachine, d.w.z. 
na uw wasbeurt ook nog een grondige spoelbeurt.
RINCING doet uw afwas zeer vlug drogen zonder sporen achter te laten.
RINCING voorkomt kalksluiers en watervlekken op uw vaatwerk en geeft 
automatisch een stralende glans.

        
        Gebruiksaanwijzing

RINCING wordt na uw normale wasbeur t automatisch afgezogen door 
de machine;
U moet doseren naargelang de hoeveelheid water dat zich in uw vaat-
wasmachine bevindt.
RINCING wordt gebruikt van 1/100 tot 1/200 d.w.z. afzuiging van 0,5 tot 1%.

         Eigenschappen

Op basis van I.P.A.-Buthyl en gedistilleerd water. Bevat niet ionogene oppervlakte
actieve stoffen: 15 tot 30 %
KLEUR: Lichtblauw 
S.G.: 1 Kg./L
Ph.: 7 
HOUDBAARHEID: onbeperkt

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is    

   zelf  verantwoordelijk voor het  naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

  Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

* Antigifcentrum: 070/24 52 45

*Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Naspoelmiddel

 Industriële vaatwasmachines

Meermaals per dagAutomatisch

        Verpakking

5L & 20L
       
        Voorzorgsmaatregelen

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen
P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar gevaarlijk of bijzonder afval brengen, in
overeenstemming met lokale, regionale, nationale en / of internationale regelgeving
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen Specifieke behandeling vereist.
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