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Ecodos Interieurreiniger

Eigenschappen:
Ewepo Ecodos Interieur is een hooggeconcentreerde, neutrale reiniger, die veilig kan worden gebruikt op
alle interieuroppervlakken zoals geverfd hout, glas, metalen, kunststoffen, e.a. Inzetbaar voor het hele
interieur: kasten, deuren, wanden, vensterbanken, bureaus, stoelen, lamellen enz.
Doordat overdoseringen met het doseersysteem onmogelijk zijn wordt een streepvrij en feilloos resultaat
bereikt. Het product is geschikt zowel voor sopwerk als voor sproeireiniging. Hiervoor zijn speciale flacons
beschikbaar. Het product heeft een aangename, frisse geur.
Ecodos Interieur is geschikt voor gebruik in combinatie met microvezel.
Gebruiksaanwijzing/Dosering:
Spraymethode
Het maken van de gebruiksoplossing: Bij voorkeur eerst het water in de sprayflacon doen en vervolgens
Ecodos Interieur daaraan toevoegen met behulp van de daarvoor bedoelde dispenser. Eén maal doseren
(5 ml) is voldoende voor 500 ml. water.
De oplossing wordt op een werkdoek gespoten om daarmee de oppervlakken te reinigen. Afspoelen met
water is daarna niet nodig.
Sopmethode
Doseer 10 ml product in een werkemmer gevuld met maximaal 5 liter koud of lauw water. Dompel de
werkdoek of spons in de reinigingsoplossing, wring deze uit tot klamvochtig en reinig daarmee het oppervlak. Afspoelen met water is daarna niet nodig.
-Spraymethode:

5 ml op 500 ml koud water

-Sopmethode: 10 ml op 5 liter koud water
Waarschuwing:
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Raadpleeg het VIB (MSDS) voor meer veiligheidsinformatie.
Verpakkingen:
25500131
3 x 1,8 liter

pH
7,5
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