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Overige informatie
Doos met 12 fl. à 1 l
Jerrycan á 10 l

Het eerste professionele reinigingssysteem aanbevolen door de DAAB
Onafhankelijke test volgens strikte DAAB-criteria
Goede resultaten bij huid- en de luchtwegenverdraagzaamheid
Goede resultaten bij de reinigingsprestaties
Unieke combinatie van de eersteklas productkwaliteit met stimulerende en anti-allergene
ingrediënten

Toepassingsbereik
FOROL SENSITIVE is geschikt voor alle afwasbare oppervlakken en vloeren. Bij doelmatig
gebruik is het ook geschikt voor antistatische vloeren en finale reiniging van bouwplaatsen/intensieve bouwreiniging. Voor alle soorten objecten, met name in de gezondheidszorg en openbare
voorzieningen, met name in sensibele bereiken zoals op kleuterscholen, scholen.
Art.nr. 00974
Art.nr. 30977

Gebruiksaanwijzing:
Onderhoudsreiniging: Verdun met koud, schoon water afhankelijk van de aard van verontreiniging en de waterhardheid 0,25 — 0,5% (1:400 — 1: 200) en reinig en/of spuit in twee
fasen. In geval van zeer hoge waterhardheid dient de dosis dienovereenkomstig hoger te zijn.
Tussen-/bouwplaatsreiniging: Voor het reinigen van vloeren FOROL SENSITIVE Verdun 10% met
koud, schoon water (1:10). Bevochtig de vloer met de reinigingsoplossing en verwijder vuil met
een rode/groene pad/borstel. Zuig het vuile water aansluitend goed op.
Intensieve reiniging: Verdun FOROL SENSITIVE 5 — 10% (1:20 — 1:10) met koud, schoon
water om in water oplosbare verzorgende lagen te verwijderen. Bevochtig de vloer met de
reinigingsoplossing en verwijder in water oplosbare verzorgende lagen met een rood/groene
pad/borstel. Zuig het vuile water aansluitend grondig op.
Producteigenschappen
• Zonder parfum, kleurstoffen en conserveringsmiddelen
• Zeer goede huidverdraagzaamheid en materiaalcompatibel
• Geschikt voor alle reinigingsprocedures, ook voor milde schuimreiniging
• Verwijdert vettig en olieachtig vuil, nicotine, verse pennestrepen (balpen, inkt, viltstift), roet,
atmosferisch stof
• Ook geschikt voor antistatische coatings
• Voor het verwijderen van in water oplosbare verzorgende lagen
• Geschikt voor bouwplaatsreiniging (voor oplevering)
Service
Voor sproeireiniging de originele FOROL hand- en druksproeiers gebruiken, die van een speciaal
SENSITIVE-label kunnen worden voorzien.
Bel met onze bestelhotline en bestel uw gewenste aantal extra SENSITIVE-labels.
Hotline +49 89 3506080

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. NL 0118

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com
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