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Superreiniger
KR ACHTIGE UNIVERSELE SNELREINIGER

GEBRUIKSAANWIJZING:

Toepassing:

Dosering PRODUCT OMSCHRIJVING:

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN:

Veiligheidsaanbeveling

Benodigde hulp materialen:

Technische informatie:

Superreiniger 1 tot 5% verdunnen (= 1 tot 5 ml op 1 
liter) in schoon water. 
Bij sterke vervuiling de dosering verhogen tot 25% 
(=25 ml op 1 liter water). 
Bij streepgevoelig materiaal minder dan 1% 
(= 1 ml) doseren. 

Zet altijd eerst een proefstukje op een onopvallende 
plaats!

Interieur & sanitair: 
Doseer Superreiniger 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. 

Vloer handmatig:
Doseer Superreiniger in een met water gevulde 
mopemmer en mop hiermee de vloer. Verwijder de 
vuile oplossing.

Vloer machinaal:
Doseer Superreiniger in volle watertank. Breng 
oplossing aan schrob de vloer en verwijder vuile 
oplossing. Gebruik bij schuimvorming een 
schuimremmer in de vuilwatertank.

Savonet® Superreiniger is een universele krachtige reiniger voor diverse soorten vervuiling 
op watervaste oppervlakken. Toepasbaar op kunststof, metalen, tegels, verf, stucwerk, hout 
en bekleding. Savonet® Superreiniger is een alkalisch product. Verwijderd nicotineaanslag, 
atmosferische vervuiling, remslijpsel op velgen, vetaanslag enz. en is goed toepasbaar als 
periodieke interieurreiniger.

• Krachtige alkalische reiniger
• Universeel toepasbaar
• Veilig op kalkhoudende steen zoals marmer
• Probleemoplosser
• Licht schuimend

Draag oog of gelaatsbescherming. Na het werken met dit product grondig handen wassen. 
Draag beschermende handschoenen.

EHBO algemeen:   Bij onwel voelen een arts raadplegen.
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. 
    Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie 
    of uitsslag een arts raadplegen.
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: De mond spoelen, niet laten braken. 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. 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:  112
EHBO:  112 

• Mopemmer combinatie of
• Schrobmachine/schrobzuigmachine voor-

zien van de juiste borstel of pad
• Microvezeldoek of zeemdoek
• Emmer
• Sproeiflacon met blauwe spraykop
• Krasvrije schuurspons
• Veiligheidsbril/gelaatsbescherming

Kleur  Donkerblauwe vloeistof
pH puur  11,8


