
LIQUIDE

EU Ecolabel FR/019/012

Voor een milieuvriendelijke reiniging van uw vloer en 
oppervlakken en voor een gegarandeerd onberispe-
lijk resultaat.

Het gamma EcoFlower bevat ingrediënten van plantaardige oorsprong. 
Dat staat borg voor zeer doeltreffende en milieuvriendelijke producten.
Om te beantwoorden aan de vereisten van het ECOLABEL* moet worden voldaan 
aan een zeer strikt bestek, strenge prestatiecriteria, uiterste aerobe en anae-
robe biologische afbreekbaarheid en voor 100% recycleerbare verpakkingen. 
Respect voor het milieu is een plicht voor ieder van ons en op ieder ogenblik.

      Gebruik

EcoFlower is een zeer geconcentreerd, milieuvriendelijk reinigings-
middel dat bedoeld is voor het manueel reinigen van de vaat bij alle 
waterhardheden. Het reinigt en ontvet zeer doeltreffend. Het doet de vaat 
glanzen zonder sporen achter te laten, en draagt bij tot een snelle dro-
ging. Dankzij de samenstelling voelt het product tijdens het gebruik zacht aan.
reinigt met maximale efficiëntie en is tegelijk zacht voor de huid. 
Ook heeeft het een zeer kleine impact op het milieu, maar presteert 
beter dan referentieproducten op de markt, zelfs de krachtigste daaronder.

       Gebruiksaanwijzing

Voor een zo efficiënt mogelijke vaat, om water en energie te sparen en het milieu te 
beschermen de vaat onderdompelen in water van 35-40°C in plaats van hem onder de 
lopende  kraan te reinigen (lage    en      gecontroleerde      temperatuur = energiebesparing).
De aanbevolen dosis strikt naleven, niet overdoseren, verspilling 
voorkomen en afvalwater beperken. Etensresten met sproeier 
verwijderen, alvorens de vaat in het water onder te dompelen om het 
waterverbruik te beperken. De sproeier wordt ook aanbevolen voor het af-
spoelen. Voor een efficiënte vaat is geen grote hoeveelheid schuim nodig.

         Eigenschappen

In overeenstemming met de wetgeving tot reglementering van reinigingsproduc-
ten voor apparaten die in contact komen met levensmiddelen.

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

Met GLYCERINE

Zacht voor de handen

Zonder kleurstoffen

Zie fiche N.v.t.

       Eigenschappen & Verpakking

Kleurloze, transparante vloeistof, pH ongeveer 7
Densiteit ongeveer 1,05 g/cm3
12 x 1L
2 x 5L

       
        Aanbevolen dosering voor 5L water
Weinig bevuilde vaat:
2,5 ml tot 3,5 ml product (1/2 tot 3/4 koffielepel)
Sterk bevuilde vaat:
5 ml tot 7 ml product ( 1 tot 1,5 koffielepel)

Uiterst vervuilde vaat voor het afwassen eerst laten weken in een bak water met 3ml product per 
5l water en met een temperatuur van 35 tot 40°C.
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