Universele reiniger

Toepassingsbereik
Geschikt voor een doeltreffende reiniging van alle waterbestendige, gladde en reliëf
oppervlakken; ook voor beschermde alsook onbeschermde, waterbestendige vloersoorten.
Toepasbaar in alle reiniging methodieken.

Gebruiksaanwijzing
Onderhoudsreiniging
Handmatige reiniging: 0,25 %
Sprayreiniging: 0,25 – 0,5 %
Machinaal reinigen: 0,5 %
Opmerking: aanmaken van de reinigingsoplossing met schoon, koud water.

Overige informatie
FOROL
Doos met 12 flacons à 1 l
Doos met 12 navulpak à 1 l
Jerrycan à 10 l
Doos met 10x10 patronen à 4 ml
Doos met 12 sprayflacons
à 600 ml (leeg) 
1,5 l drukspuit (leeg) 
FOROL FRUIT
Doos met 12 flacons à 1 l
Jerrycan à 10 l
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Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. NL 0917

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Tussen- grondige reiniging:
•	Tussen- en bouwoplevering:
Vloeren: 1:20 met koud water verdunnen (5%), vloer met reinigingsoplossing
en aan de vloer aangepaste mechaniek bewerken, aansluitend de vuiloplossing
grondig met waterzuiger opnemen
•	Spray-cleaning: 1:20 met koud water verdunnen (5%), via sprayflacon in delen aanbrengen
en met highspeed (400 – 450 t/min) met aangepaste pad de vloer bewerken.
Producteigenschappen
• Moderne en werkelijke reiniging in één arbeidsgang
• Synergetische tensiden combinatie – uitstekend bevochtigend- en vuiloplossend vermogen
• 	Optimaliseert de functionaliteit van de moderne reinigingsmethodieken:
- enkel- en dubbelvoudige mopmethode
- stofwis- en mopwisselmethode
- systemen met voor geïmpregneerde doeken en moppen
• 	Ondersteunt de werkzaamheid, in het bijzonder van microvezel m.b.t. het vuilopname
vermogen
• Geschikt voor antistatische vloeren
• Keuze uit twee aansprekende geurcreaties
• Uitstekende materiaalcompatibiliteit voor verhandelbaar plexiglas tot max. 5 %
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