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Interieurreiniger
Hoogconcentraat

HOOGGECONCENTREERDE INTERIEURREINIGER

GEBRUIKSAANWIJZING:

Toepassing:

Dosering PRODUCT OMSCHRIJVING:

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN:

Veiligheidsaanbeveling

Benodigde hulp materialen:

Technische informatie:

Sproeimethode: doseer 5 ml product in een met 
schoon water gevulde blauwe sprayflacon (600 ml.)
Emmermethode: doseer 10 ml op ca. 5 liter 
handwarm water (handwarm = ± 40 ºC)

Sproeimethode: Doseer Interieurreiniger 
Hoogconcentraat in een met koud water gevulde 
sproeiflacon, sproei oplossing op een klamvochtige 
doek en reinig het oppervlak. Spoel of vervang doek 
regelmatig. Gebruik een  blauwe sponspad om 
hardnekkig vuil te verwijderen.

Emmermethode: Doseer Interieurreiniger 
Hoogconcentraat  in een met lauw water gevulde 
emmer, breng oplossing aan met een doek/spons en 
reinig het oppervlak. Gebruik een sponspad om 
hardnekkig vuil te verwijderen. 

Nooit rechtstreeks sproeien op televisies, telefoons, 
radio’s en andere elektrische apparaten. Altijd 
reinigen met een klamvochtige blauwe zeemdoek 
of blauwe microvezeldoek.
Niet gebruiken op watergevoelige oppervlakken /
materialen. Test materiaal geschiktheid vooraf op 
een klein niet zichtbaar oppervlak

Savonet® Interieurreiniger Hoogconcentraat is een geconcentreerde en economische 
interieurreiniger voor het streeploos reinigen van alle waterbestendige oppervlakken. Het 
bevat geen gevarensymbolen waardoor vervoer en opslag eenvoudig is. 
Savonet® Interieurreiniger Hoogconcentraat is licht geparfumeerd en heeft een frisse, 
aangename geur die niet overheersend is. 

• Droogt snel en streeploos op
• Uitstekende resultaten in combinatie met microvezel
• Snelle reiniging
• pH neutraal
• Geen gevarensymbolen
• Economisch in gebruik

Waarschuwing: Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de 
gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden. Veiligheidsblad op verzoek 
beschikbaar. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

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.

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

Brand:  112
EHBO:  112 

• Blauwe zeemdoek of blauwe microvezeldoek
• Blauwe spons met krasvrije witte schuurpad.
• Sproeiflacon met blauwe spraykop
• Savonet doseerdop

Kleur  Heldere blauwe vloeistof 
pH puur  7


