
LIQUIDE

EU Ecolabel FR/020/013

Voor een milieuvriendelijke reiniging van al uw 
vloeren en oppervlakken en voor een gegarandeerd 
onberispelijk resultaat.

Het gamma EcoFlower Floor bevat ingrediënten van plantaardige oor-
sprong. 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 Floor is een zeer krachtig, veelzijdig reinigingsmiddel. Dit niet schuimende, 
milieuvriendelijke reinigingsmiddel met neutrale pH in verdunde toestand, dat goedgekeurd 
is voor contact met levensmiddelen, kan onverdund of  verdund, manueel of  in industriële 
machines (automatische vloerreinigingsmachine, afwasbare oppervlakken, inclusief  be-
schermde vloeren en afwasbare oppervlakken, inclusied beschermde vloeren enfragiele 
oppervlakken. Het is geschikt voor regelmatige onderhoudsbeurten, en herstelt de glans en 
schittering. Het werkt snel, en laat een zachte en frisse bloemengeur achter, en geen sporen.
EcoFlower Floor heeft een zeer kleine impact op het milieu, maar presteert be-
ter dan de referentieproducten op de markt, zelfs de krachtigste daaronder.
       
        Gebruiksaanwijzing

EcoFlower Floor onverdund aanbrengen door rechtstreekse verstuiving (lichte druk volstaat) 
op het te behandelen oppervlak, of  verdund aanbrengen op vloeren voor manuele reiniging 
of  reiniging met industriële machines. Naspoelen is verplicht bij gebruik in levensmiddelenom-
gevingen. Het spoelen wordt door de samenstelling van de productformule vergemakkelijkt.

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

Niet schuimend

Doet glanzen zonder sporen na te laten
Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen

Granaatbloesemgeur*

20-60ml

 
         

     Eigenschappen & Verpakking

Geparfumeerde groene vloeistof  
pH ongeveer 8
Densiteit ongeveer 1.010 g/cm3
SA0026870   2x5L

         Aanbevolen dosering voor 5L water

20 tot 60 ml afhankelijk van de vervuilingsgraad, van de regelmati- gheid 
van het onderhoud en van de aanbrengingswijze (1 tot 3% bij gebruik in 
automatische reinigingsmachine). Bij zeer sterke vervui-
ling kan een hogere dosis worden gebruikt (80 ml tot 120 ml).
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