EcoBio-Floor
productnummer: 10019

Specificatie
EcoBio-Floor is een geconcentreerde reiniger en ontvetter voor algemene toepassing. Het
heeft een zeer actieve werking. Dit product is veilig toe te passen op alle waterbestendige
oppervlakken en objecten. EcoBio-Floor kan effectief gebruikt worden voor het ontvetten
bij de meest uiteenlopende reinigings werkzaamheden. Het is ook zeer geschikt voor
vloerreiniging met behulp van schrob(zuig)machines. EcoBio-Floor is de niet schuimende
uitvoering. De biologische afbreekbaarheid van de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in dit
product voldoen aan de detergentenverordening (EG 648/2004).
Met EcoBio-Floor is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu.
Toepassingsgebieden:











sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten
bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie
staalindustrie
levensmiddelenindustrie
horeca
boerenbedrijven
carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s,
vrachtwagens en caravans
kunststofindustrie
bedrijfs-, sport- en schoolkantines
utiliteitsgebouwen zoals schoolgebouwen , kinderdagverblijven, speelzalen

EcoBio-Floor is geschikt voor het reinigen van o.a:










linoleum, rubber en de meeste kunststofvloeren
alle vloeren die geen polymeer en/of geen waslaag hebben
olie- en vetvlekken
vetaanslag op schilderwerk
aanslag op gevelbekleding als trespa en kunststof
vetaanslag op dekzeilen, machines, landbouwvoertuigen als tractors en mestwagens
vetaanslag op kettingen en gereedschappen
nicotineaanslag in kantines, bussen, treinen, keukens en woningen.
as en roetaanslag

Gebruiksaanwijzing
De toe te passen concentratie is afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, de toegepaste
verwerkingsapparatuur, alsmede waterdruk en temperatuur. EcoBio-Floor kan tot maximaal 1:50 met
water verdund toegepast worden. Breng EcoBio-Floor op het te reinigen object aan, laat het enige tijd
inwerken (beslist niet laten opdrogen !) en daarna afspoelen of uitspoelen met ruim water.
Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden; regelmatig reinigen voorkomt onnodig hoge
doseringen met EcoBio-Floor
De voordelen van EcoBio-Floor zijn:









brandvrij
water verdunbaar
verdunbaar 1:50, het concentraat is dus economisch in gebruik
biologisch afbreekbaar
fris van geur in vergelijking met de milieubelastende producten
een goede vervanger voor chemisch producten
onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag
geschikt voor schrob en zuigmachines

Aanvullende informatie
EcoBio-Floor is te verdunnen van 1:1 tot 1:50, bij voorkeur met warm water. De mate van verdunning is
afhankelijk van de soort en mate van de vervuiling. EcoBio-Floor is te gebruiken bij een olie/vet-afscheider,
vet en de vervuiling zullen zich weer scheiden van de reinigingsoplossing.
EcoBio-Floor heeft geen gevaarssymbolen.

Biologisch Afbreekbaar

Vorstvrij Bewaren

Onbeperkt Houdbaar

Water Verdunbaar

