
PRANA gel javellisant

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren en toepassen.
Volg onderstaande
instruces.

Voor dagelijkse
reiniging van
badkamers en reinigen
en ontveen van
keukenoppervlakken.
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oppervlak.

Reinigen, nadien
zorgvuldig spoelen
met water.
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L Op onbeschermde
vloeren (tegels, etc.),
muren en geverfde
oppervlakken: 1.5
dop (45 ml) in 5 L
lauw water (9 ml/
L).  Reinigen zonder
spoelen (behalve
op oppervlakken
in contact met
voedingswaren).

Reinigende, ontveende gel met bleekwater voor alle oppervlakken
■ Reinigt ■ Verwijdert vlekken ■ Ontvet

Productprofiel
■ Nieuwe meer geconcentreerde formule.  Bij verdund gebruik opmaliseert de gelstructuur de contacjd tussen het

product en het vuil.
■ Reinigt en zuivert het oppervlak en vloer in één behandeling.
■ Geconcentreerd en rijk aan detergent en alkalische stoffen, blij zelfs verdund efficiënt.
■ Gee uw lokalen een hygiënisch parfum (eucalyptus) door de combinae een  fris parfum met de geur van

bleekwater.
■ Laag schuimend product.

Toepassingsgebied
■ Elk contact met kleding, vasapijt, meubelstoffering, geglazuurde of geverfde oppervlakken en behang vermijden.
■ Na gebruik op metalen oppervlakken onmiddellijk afspoelen.
■ Niet gebruiken op hete oppervlakken.
■ Toegelaten voor reiniging van oppervlakken in contact met voedingswaren.

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: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Only give completely emped packaging to special waste disposal.

Verpakking

Arkelnr. 714454  1 x 1,5 L

pH-waarde 13

Uw vertrouwde partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | www.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00


