VloerfrisEcoUse

G ECO N C EN TR E E R DE V LO E R R E IN IG E R

GEBRUIKSAANWIJZING:
Dosering
Doseer 1 á 2 maatdoppen in een emmer met
schoon water. Dosering is afhankelijk van
emmerinhoud. Hanteer 20 ml per 6 liter water.
Verhoog de dosering bij sterke vervuiling.

PRODUCT OMSCHRIJVING:
Savonet® Vloerfris EcoUse is een geconcentreerde neutrale vloerreiniger, geschikt voor alle
waterbestendige vloeren zoals linoleum, rubber, tegels, natuursteen, vinyl en laminaat.
Savonet® Vloerfris EcoUse mag in combinatie met microvezelmoppen worden gebruikt, is
prettig geparfumeerd en laagschuimend.

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN:
•
•
•
•

Toepassing:
Vloer handmatig:
Doseer EcoUse Vloerfris in een met water gevulde
mopemmer en mop hiermee de vloer. Verwijder de vuile
oplossing.
Vloer machinaal:
Doseer product in volle watertank, breng oplossing aan
schrob de vloer en verwijder vuile oplossing.
Bij zwaardere vervuiling EcoUse Vloerfris even laten
inwerken, maar laat de vloer nooit indrogen.

Laagschuimend, kan in schrobzuigmachine
Ideaal in combinatie met microvezelsystemen
pH neutraal
Verwijderd normale vervuiling

Veiligheidsaanbeveling
Draag beschermende handschoenen. Na het werken met dit product grondig handen
wassen.
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. Voorzichtig afspoelen met water 		
				gedurende een aantal minuten.
				
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
				
spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie een arts
				raadplegen.
EHBO na opname door de mond:
Bij onwel voelen altijd een antigifcentrum of arts 		
				raadplegen.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Benodigde hulp materialen:
•
•
•
•
•

Mopemmer combinatie of
Schrobmachine/schrobzuigmachine voorzien
van de juiste borstel of pad
Microvezelsysteem
Veiligheidsbril / gelaatsbescherming
Handschoenen

Technische informatie:
Kleur		
pH puur		

Heldere groene vloeistof
ca. 8,5

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of mengsel:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de ogen en huid
vermijden. 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.

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