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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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Krachtige reiniger voor sportvloeren
■ Krachtig ■ Verwijdert vlekken ■ Weinig schuim

Productprofiel
■ TANEX trophy is een krachtig detergent met een speciale formule om specifieke vlekken in gymzalen te verwijderen

op alkaliën resistente oppervlakken. Het is uiterst efficiënt bij harsresten en werkt snel bij zwarte strepen.
■ TANEX trophy zorgt ervoor dat sportvloeren hun anti-slip en glanzende eigenschappen behouden.
■ Dit product is praktisch in gebruik en kan dankzij de geringe schuimvorming zonder problemen worden ingezet voor

automatische reinigingsmachines. Het kan ook worden ingezet met de sproeimethode voor de directe behandeling
van hardnekkige vlekken.

■ Laat een aangename, naar munt ruikende geur achter.

Toepassingsgebied
■ TANEX trophy kan worden toegepast op alle water en alkaliën bestendige sportvloeren en oppervlakken zoals PVC

enz. Mag niet worden gebruikt op water en alkaliën gevoelige vloeren (linoleum, niet-verzegelde houten vloeren
enz.).

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie, zie Veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking. Beschermen tegen vorst.
Milieu: Alleen volledig lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 712734  2 x 5 L

pH-waarde 14

Uw vertrouwde partner


