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Neutral
Professionele zachte interieurreiniger
Toepassing:
Neutral wordt gebruikt voor de dagdagelijkse reiniging van alle ondergronden, zoals
hoogglanslakken, vernissen, vloerbedekkingen, geanodiseerd aluminium, glas, delicate vloeren en
oppervlakken, enz.
Neutral is een volledig veilig, professioneel reinigingsconcentraat, dat universeel inzetbaar is. Met
één en hetzelfde middel, wordt het volledig dagelijkse onderhoud verzekerd.

Gebruiksaanwijzing:
Afhankelijk van de aard van de vervuiling, wordt Neutral gebruikt in een verdunning van 1:10 tot
1:50. De verdunde Neutral over het te reinigen oppervlak verstuiven, of aanbrengen met spons of
zeem. Enkele ogenblikken laten inwerken, en indien nodig met zuiver water naspoelen. Neutral zal
uiteraard nog sneller werken met warm water.
Neutral kan ingezet worden om dagelijks vloeren te poetsen, een scheut Neutral in het poetswater
en met een dweil de vloer dweilen.
Voor sterke vervuiling zijn sterkere alkalisch middelen vereist, hiervoor raden wij U bijvoorbeeld
Induclean aan.

Eigenschappen:
Neutral is een zeer werkzame, ecologisch veilige reiniger, zonder fosfaten, ammoniak of oplos- en
schuurmiddelen.
De mengeling van non-ionische en anionische biologisch afbreekbare tensio-actieve bestanddelen
zijn zo gekozen dat Neutral huidvriendelijk is.
Het geselecteerde parfum in Neutral zorgt ervoor dat de omgeving fris zal ruiken, kwalijke geuren
worden geneutraliseerd.
Neutral beantwoordt aan de normen van een professioneel reinigingsmiddel, dat door zijn minder
sterke pH geschikt is voor alle ondergronden. Neutral kan in de voedingssector gebruikt worden,
vermits er na spoeling geen residu blijft.
Door toevoeging van kalkwerende additieven laat Neutral na afspoeling, geen kringen op het
behandelde oppervlak na.

Technische gegevens:
Uitzicht
Reuk
Kleur
Viscositeit mPa.s /20°C
Houdbaarheid
Soortelijk gewicht /20°C
Stabiliteit
pH-waarde
Wateroplosbaarheid
Milieu

: heldere vloeistof
: fris parfum
: groen
: 250
: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
: 1,003
: Vorstvrij bewaren
: 11,3
: volledig
: voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar conform de OECD normen

De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle
schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste ven de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis
verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot onze medewerkers.

