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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type
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Vloeibaar, neutraal, licht schuimend schoonmaakmiddel op basis van
alcohol voor onderhoudsschoonmaakwerk aan vloeren die bestand zijn
tegen water en alcohol. Het product met een aangename geur is klaar
voor gebruik en droogt snel op.
Doeltreffend tegen:  Vuil, slijtplekken, gemorst eten

Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:
• Op vloerbedekking zoals pvc, linoleum, steen, laminaat, marmer en
polyurethaan voor onderhoudsschoonmaakbeurten voor ”spot-cleaning” of
voor het schoonmaakprogramma.
• Kantines of cafetaria's
• Kantoorgebouwen
• Openbare instellingen (vb. musea, bibliotheken, scholen…).

Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:
• Krachtige schoonmaakwerking op vervuilde oppervlakken en als u het
regelmatig gebruikt, stelt het de behoefte aan “diepgaande reiniging” van
harde vloeroppervlakken uit.
• Economisch in gebruik want het is doeltreffend in erg kleine concentraties.
• Milieuvriendelijk omwille van de hoge mate van bioafbreekbaarheid en de aangename geur.
• Verbetert het uitzicht van vloeren waarop het werd gebruikt aanzienlijk omdat het zorgt voor een glanzende afwerking.
• Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie (Labo Dr. Boehm, München)
Dagelijks schoonmaken van vloeren in hotels, restaurants, autoshowrooms, kantoorgebouwen, supermarkten, scholen, tentoonstellingsruimtes, doe-
het-zelfwinkels.

Toepassing:Toepassing:Toepassing:Toepassing:
• Machines om de vloer te behandelen: Verdun 100-150 ml Quickfresh in 10 l water in de
oplossingstank (1-1,5%) van de machine.
• Methodes om met de hand schoon te maken: Verdun 150-250 ml Quickfresh in 10 l water en breng het aan met een borstel of spons (1,5-2,5%).

● Standaard uitrusting

Model QUICKFRESH SV1
10 L

QUICKFRESH SV1
25 L

QUICKFRESH SV1
4 X 2.5 L

Artikelnummer 105301657 105301658 105301659

Technische specificaties

Verpakking 10 L 25 L 4 x 2.5 L

Klasse/verpakkingsgroep NA NA NA

Ph waarde 6.5-8 (1% solution) 6.5-8 (1% solution) 6.5-8 (1% solution)

UN nummer NA NA NA

Professionele reinigingsmiddelen en dispensers QUICK FRESH SV1
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● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Professionele reinigingsmiddelen en dispensers QUICK FRESH SV1


