Profi6
Voor het snel reinigen van gelakte en ongelakte oppervlakten, zoals vloeren, machines, machineonderdelen en precisie
onderdelen in iedere industrie.

Toepassing:
Profi6 is een snelreiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten, zoals vloeren, machines, machineonderdelen en precisie
onderdelen in iedere industrie. Voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotine
aanslag, waxlagen, siliconen en andere hardnekkige vormen van vervuiling. Profi6 wordt ook toegepast voor het reinigen van o.a.
dekkleden, dieselolievlekken, hydrauliekolievlekken, rubberdoek, velgen en als vervanging voor ammoniak.
Profi6 is TNO gecertificeerd voor gebruik in de voedingsindustrie.

Gebruiksaanwijzing:
Profi6 kan met warm of koud water worden verdund. Voor het beste reinigingsresultaat Profi6 verneveld aanbrengen op het te
reinigen oppervlak en direct afnemen met een schone vochtige doek. Kortom: opspuiten, afvegen, klaar! Bij het reinigen van
machines naspoelen met water. Niet gebruiken op glas of spiegels.

Dosering
Normale vervuiling 1:20 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxaflex, RVS, kunststoffen,
tegels, vlekken op textiel, wastafels, douches & vloeren.
Zware vervuiling 1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van rubber strepen, oude
waslagen, hardnekkige fruitvlekken, vuilnisemmers & toiletten.
Extreme vervuiling 1:1 Voor het verwijderen van zware roetvervuiling.

Eigenschappen:
- met actieve bestanddelen: synthetisch reinigingsmiddel, organisch oplosmiddel en anorganische zouten;
krachtig, in water oplosbaar;
- alkalisch & veilig;
- goedgekeurd door TNO voor de food-sector;
biologisch afbreekbaar;
Vorstvrij bewaren.

-

Gevarenaanduidingen:
H315 Veroorzaakt huidirritatie;
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen:
P264. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P281. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P302 & P352 Bij contact met de huid : met veel water en zeep wassen.
P305 & P338 & P351 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een antigif-centrum of een arts raadplegen.

P313 & P332 Bij huidirritatie een arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bevat: SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE
<5% EDTA (tetra) natriumzout
<5% niet ionogene oppervlakte actieve stoffen Parfum

Verkrijgbaar in: 1L, 25L, 60L, 210L en 1000L

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar
geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.
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