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Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product

Muril
Industriële reiniger 

Toepassing
Industrieel reinigingsmiddel voor het verwij-
deren van roet, olie en vet van alle alkali- en 
oplosmiddelbestendige oppervlakken.

Eigenschappen
•De in Muril aanwezige wateroplosbare 

oplosmiddelen en alkali, gekoppeld aan 
een hoog emulgeer-vermogen, zorgen 
voor een moeiteloze losweking en ver-
wijdering van minerale-, plantaardige- en 
dierlijke oliën en vetten.

•Muril verwijdert moeiteloos vetten, met olie 
vermengde vervuilingen, roet en hardnek-
kige vuilkorsten in werkplaatsen, was- en 
kleedlokalen van fabrieken, enz.

•Muril is door zijn krachtige samenstel-
ling en extreme schuimarmheid zeer 
geschikt voor de hogedrukreiniging, in 
het bijzonder voor tunnels, viaducten, 
parkeergarages, trein- en metrostations, 
gevels enz.

•Ook geschikt voor de toepassing in 
schrob-/zuigmachines.

Dosering
Normale vervuiling: 
•100 tot 500 ml op 10 ltr water
•bij gebruik in schrob-/zuigmachine of 

hogedrukreiniger: 50 ml op 10 ltr water
Zware vervuiling: 
•1 ltr op 10 ltr water
•bij gebruik in schrob-/zuigmachine 

of  hogedrukreiniger: 100 ml op 10 ltr 
water.

Gebruiksaanwijzing
Maak een oplossing Muril volgens geadvi-
seerde dosering
•Muril oplossing over het oppervlak verde-

len.
•Laten inwerken. De inwerktijd is

afhankelijk van de aard van vervuiling en 
de poreusheid van het oppervlak waarop 
de vervuiling zich bevindt.

•Schrobben waar nodig.
•Naspoelen:
- wenselijk bij dosering hoger dan 5%
- noodzakelijk indien er nabehandeling met 

emulsie volgt
•Opnemen en laten drogen (overbodig bij 

gebruik van schrob-/zuigmachine).

Verbruik
•100 ml tot 1 ltr per 100 m² 
•Bij gebruik in schrob-/zuigmachine of  

hogedrukreiniger: 50 tot 100 ml per 100 
m² 

Ecologie
•De biologische afbreekbaarheid overtreft 

de geldende Europese norm.
•Vrij van alkylfenolethoxylaten.
•Fosfaatvrij.
•Muril heeft een ecologisch certificaat.

Ingrediëntendeclaratie volgens 

89/542/EEG
Minder dan 5% niet-ionogene oppervlakte 
actieve stoffen, minder dan 5% NTA. 
Overige ingrediënten: kaliumhydroxide en 
hydrotopen.

PH waarde
1% oplossing: 11,5

Let op!
•Ontvlambaar.
•Schadelijk bij inademing, opname door de 

mond en aanraking met de huid.
•Veroorzaakt brandwonden.
•Buiten bereik van kinderen bewaren. 
•Bij aanraking met de ogen onmiddel-

lijk met overvloedig water afspoelen en 
deskundig medisch advies inwinnen. 

•Na aanraking met de huid onmiddellijk 
wassen met veel water.

•Draag geschikte handschoenen en een 
beschermingsmiddel voor de ogen en 
voor het gezicht.

•In geval van een ongeval of indien men 
zich onwel voelt, onmiddellijk een arts 
raadplegen.

Opslag
•Vorstvrij, in gesloten verpakking en 

beneden een temperatuur van 37ºC 
bewaren.

•Niet samen met voedings- en/of 
 genotsmiddelen opslaan.
•Niet samen met zuren in een opslagreser-

voir opslaan.

Verpakking
Can à 10 ltr

 


