
EU Ecolabel FR/020/013

Voor een milieuvriendelijke reiniging van uw vloeren 
en oppervlakken en voor een gegarandeerd onberis-
pelijk 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 aërobe en anaë-
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 Kitchen Spray is een zeer krachtig, veelzijdig, ontvettend reinigingsmiddel. Dit 
niet schuimende, milieuvriendelijke reinigingsmiddel, dat goedgekeurd is voor contact met 
levensmiddelen, kan onverdund of  verdund, manueel of  in industriële machines (automati-
sche vloerreinigingsmachine) worden gebruikt, en reinigt en ontvet doeltreffend alle vloeren 
en afwasbare oppervlakken zonder sporen na te laten. Het werkt snel, en laat een zeer 
aangename, zoete en fruitige geur achter. Het is ideaal voor het reinigen van keukenvloeren 
en -oppervlakken.
OPMERKING: Voor beschermde vloeren of  fragiele oppervlakken bevelen we aan ons pro-
duct EcoFlower Floor te gebruiken.
EcoFlower Kitchen Spray heeft een zeer kleine impact op het milieu, maar presteert beter 
dan de referentieproducten op de markt, zelfs de krachtigste daaronder.

       Gebruiksaanwijzing

EcoFlower Kitchen Spray aanbrengen door rechtstreekse verstuiving (lichte druk vol-
staat) op het te behandelen oppervlak, of  verdund aanbrengen op vloeren voor manuele 
reiniging of  reiniging met industriële machines. Naspoelen is verplicht bij gebruik in le-
vensmiddelenomgevingen. Het spoelen wordt door de samenstelling van de productformule 
vergemakkelijkt.
        

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

Niet schuimend
Ultra ontvettend

Goedgekeurd voor contact met 
levensmiddelen

Pompelmoes-citrusgeur*

Verstuiving Dagelijks

 
         

     Eigenschappen & Verpakking

Geparfumeerde, gele vloeistof  
pH van ongeveer 12,5
Densiteit ongeveer 1.030 g/cm3
12x 750ml

         Aanbevolen dosering voor 5L water

20 tot 60 ml afhankelijk van de vervuilingsgraad, van de regelmatigheid van 
het onderhoud en van de wijze van aanbrengen (1 tot 3% bij gebruik in auto-
matische vloerreinigingsmachine). Bij zeer sterke vervuiling kan een grotere 
dosis gebruikt worden (80 ml tot 120 ml).

           Richtlijnen i.v.m. het respect voor het milieu:
De goede werking van de machine nakijken kan water en energie besparen. Werken met 
zacht water zorgt voor een lager verbruik met In overeenstemming met de wetgeving 
inzake schoonmaakmiddelen voor behoud van de wasresultaten.Het is belangrijk de 
werking van de machines en recipiënten die in contact komen met levensmiddelen. 
waterverzachter en/of  de hardheid van het water te controleren. (Contacteer uw plaat-
selijke waterverdeler om de exacte hardheid van het water te kennen.)

DRD b vba   Oud-S t r i j de r ss t raa t  14A  3120  Tr eme lo   Te l . :016  530796   Fax :  016  536147  in fo@drd .be

*S
yn

th
et

isc
he

 g
eu

rs
to

f s
am

en
ge

st
eld

 z
on

de
r a

lle
rg

en
e 

st
of

fe
n.

EcoFlower KITCHEN SPRAY


