VEELZIJDIGE REINIGER

MAXX Magic2
SUPERBEVOCHTIGENDE VEELZIJDIGE REINIGER
Zeer geconcentreerd product, vrij van CLP gevarensymbolen*, waardoor minder
veiligheidstraining, documentatie, opslag en verwante kosten nodig zijn.

Prestaties
Hoogpresterend product voor meerdere
toepassingsgebieden, waaronder industrieel
Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
voorkomt schade aan oppervlakken
Verwijdert snel vuil en vet

Efficiëntie
Effectief in lage concentratie (vanaf 0,25%)
om de reinigingskosten te reduceren
Zorgt ervoor dat onderhoudsreiniging minder vaak hoeft plaats
te vinden en levert uitstekende reinigingsresultaten, met name op
poreuze oppervlakken zoals niet-geglazuurde tegels in drukke gebieden
Licht schuimend voor handmatige en machinereiniging

Veiligheid
Materiaalvriendelijke formule voor gebruik op de
meeste waterbestendige harde oppervlakken
Geen CLP-etikettering, dus geen persoonlijke
beschermingsmiddelen nodig
Kleurcoderingen verzekeren dat u het juiste product gebruikt
voor de juiste reinigingstaak

* Volgens CLP-wetgeving

MAXX Magic2

Superbevochtigende technologie
MAXX Magic2 heeft een superbevochtigende  
werking en is geschikt voor sterk waterafstotende
en poreuze oppervlakken.
Bevochtiging met ‘klassieke’
reinigingsproducten

Superbevochtigend effect

Toepassingsgebied
Dagelijkse kantoorschoonmaak, industrie, openbare gebouwen,
ziekenhuizen, scholen, sporthallen, winkelcentra, enz.

Gebruiksinstructies:
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1. Controleer het hygiëneplan voor gedetailleerde gebruiksinformatie.
2. Bereid de reinigingsoplossing voor in een emmer of de watertank van een schrob-zuigmachine. Gebruik 25-50 ml MAXX Magic2  
voor 10 L water. Verhoog de concentratie voor hardnekkig vuil.
3. Voor handmatige vloerreiniging raden we aan het product met Ecolab microvezel-mopsystemen te gebruiken.
4. Voor oppervlakreiniging gebruikt u MAXX Magic2 reinigingsoplossing met kleurgecodeerde Polifix microvezeldoekjes om  
kruisbesmetting te voorkomen.
5. Afspoelen niet nodig.

SPECIALE OPMERKINGEN /
INFORMATIE:
Test vóór gebruik de materiaalverdraagzaamheid in een
klein onopvallend gebied.
Plaats waarschuwingsborden ‘Let op: natte vloer’ en  
laat ze staan totdat het oppervlak helemaal droog is.
Mengbaarheidscertificaten beschikbaar voor bepaalde Ecolab
ontsmettingsproducten.
Wachtend op EU Flower-notificatie. DE/020/262
Alleen voor professioneel gebruik!
Op aanvraag is een veiligheidsinformatieblad voor  
professionele gebruikers beschikbaar.
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OPSLAGOMSTANDIGHEDEN:
Aanbevolen opslagtemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
pH-waarde (100%)
7 8 9 10 11 12 13 14

PRODUCT

ARTIKELNR.

VERPAKKING

MAXX Magic2

9084460

12 x 1L fles

MAXX Magic2

9084500

2 x 5L fles

