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Technische fiche

Techno San is een ecologische sanitair reiniger voor professioneel

gebruik. Het product is bestemd voor het dagelijks schoonmaken van

lavabo, douche, badkuip, WC, vloer en wandtegels,… Techno San

verwijdert snel en grondig alle vet, zeep en kalkresten van

zuurbestendige materialen. Techno San mag niet gebruikt worden op

kalkhoudende oppervlakken zoals o.a. marmer, arduin,… Techno San

is vrij van chloor- of andere halogeenverbindingen, van minerale zuren

en van detergenten afgeleid van petroleum. Alle gebruikte

detergenten zijn van plantaardige oorsprong. Alle ingrediënten van

niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Gebruiksaanwijzing - EU-Ecolabel gecertifieerd: Gebruiksklare formule.

Reinig het oppervlak met een spons of doek. Ook mogelijk als

sprayreininig: Vul een sprayflacon met het product. Gebruiksaanwijzing

verdund- Niet EU-Ecolabel gecertifieerd: Doseer 20 ml Techno San in

een emmer van 4-5 L (0,5 %). Reinig het oppervlak met een spons of

doek. Naspoelen is niet noodzakelijk. Bij sterke vervuiling mag de

dosering verhoogd worden. Voor sprayreiniging: 20ml in een

sprayflacon met 500 ml water.

GEBRUIKSAANWIJZING

Mild zure sanitairreiniger voor dagelijks gebruik.

- Lichtzure formule voor actieve kalkverwijdering.

- Niet nodig na te spoelen.

- Natuurlijk geparfumeerd.

- Voor zuurbestendige materialen.

- EU Ecolabel.
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4002857

vorm Vloeibaar

kleur Rood

geur Fris

viscositeit < 50 mPa.s

oplosbaarheid in water Volledig

pH-waarde 3,75

relatieve dichtheid 1,031 Kg/L

Product

code

inhoud 5L

afmetingen 183,5 x 133,5 x 282 mm

brutogewicht 5,298 kg

nettogewicht 5,155 kg

EAN-code

Doos

eenheden per doos 4

afmetingen 379 x 269 x 287 mm

brutogewicht 21,192 kg

EAN-code 5407003312065

Pallet

eenheden per pallet 128

aantal lagen per pallet 4

aantal eenheden per laag 32

afmetingen 1200 x 800 x 1298 mm

brutogewicht 678,144 kg
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TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIEKE GEGEVENS

4002857

5407003310122
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