Alcospray
U N I V ER S E L E IN TE R IE U R R E IN IG E R

GEBRUIKSAANWIJZING:
Dosering
Het product is gebruiksklaar.. Niet verdunnen.

Toepassing:
Savonet® Alcospray onverdund op een droge, schone
pluisvrije (microvezel) doek of disposable papier
sprayen en daarmee het te behandelen oppervlak
reinigen.
Nooit rechtstreeks sproeien op televisies, telefoons,
radio’s en andere elektrische apparaten. Nooit
rechtstreeks op materialen sproeien, eerst op een
doek of papier en hiermee reinigen.
Niet gebruiken op watergevoelige oppervlakken /
materialen.

PRODUCT OMSCHRIJVING:
Savonet® Alcospray is een kant en klare sprayreiniger op alcoholbasis, geschikt voor het
reinigen van o.a. glas en interieur. Savonet® Alcospray is geschikt voor het verwijderen van
vlekken en vingertasten van o.a. ramen, spiegels, scheidingswanden, afwasbaar meubilair,
fitnessapparatuur, enz. Savonet® Alcospray is vet oplossend en droogt streepvrij op.

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN:
•
•
•
•
•

Vetoplossend
Droogt snel en streeploos op
Verwijderd vlekken van alle afwasbare oppervlakken
Gebruiksklaar
Prettig geparfumeerd

Veiligheidsaanbeveling
EHBO na inademing:		
De persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen
				
dat deze gemakkelijk kan ademen.
EHBO na contact met de huid:
De huid met overvloedig water wassen.
EHBO na contact met de ogen:
Als voorzorgsmaatregel de ogen met water
				uitspoelen.
EHBO na opname door de mond:
Bij onwel voelen altijd een antigifcentrum of arts
				raadplegen.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of mengsel:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke
beschermingsuitrusting.
Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Na hantering van dit product altijd handen wassen.
Morsen: Gemorste vloeistof absorberen met absorptiemiddel. Afvalstoffen naar een erkend
afvalverwerkingsbedrijf brengen.

Benodigde hulp materialen:
•
•
•

Microvezeldoek of
Disposable papier of
Pluisarme doek

Technische informatie:
Kleur		
pH puur		

Heldere lichtblauwe vloeistof
10

Telefoonnummers:
Afhankelijk van bedrijf eventueel voorzien van
eigen noodnummers anders.
Brand:		
EHBO:		

112
112

All Cleaning Products
Vennestraat 19 | 2161 LE Lisse
savonet@allcleaningproducts.nl

