
NOWA grease-ex

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.
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vloeren: Geschikt
voor gebruik in
schrobzuigautomaten.
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/L Vloer manueel
reinigen: Het
oppervlak
schoonvegen met
een schone nae of
vochge doek.
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Kan worden ingezet in
schrobzuigautomaat/
met een
éénschijfsmachine.
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/L Krachge reiniging:
Kan worden ingezet in
hogedrukreinigers.

Industriële reiniger voor de voedingsindustrie
■ Krachge ontveer ■ Weinig schuim ■ Geurloos

Productprofiel
■ Industriële ontveer voor de voedingsindustrie, verwijdert alle vervuilingen.
■ Lost gemakkelijk olie en vet op van minerale, plantaardige en dierlijke oorsprong.
■ Bijzonder geschikt voor de reiniging van vloeren en industriële uitrusngen (geen aluminium) in producehallen,

werkplaatsen, voedingsindustrie, vleesverwerking, professionele grootkeukens, etc...

Toepassingsgebied
■ Niet gebruiken op linoleum, niet-verglaasde vloeren of tapijten noch op alkali gevoelige materialen (bijv. aluminium).
■ Geschikt voor water en alkaliën bestendige vloeren en oppervlakken in fabrieken, werkplaatsen, garages enz.
■ Reiniging van vloeren: verdun NOWA grease-ex volgens aanbevolen dosering. Schrobben en meteen opnemen (bij

zware vervuiling een paar minuten laten inwerken).
■ Na gebruik spoelen met schoon water.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informae, zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
Milieu: UItsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.

Verpakking

Arkelnr. 707228  1 x 10 L

pH-waarde 13

Uw vertrouwde partner
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Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


