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Milieuvriendelijke allesreiniger









Milieuvriendelijke allesreiniger met gecontroleerd schuim.
Bevat ingrediënten van natuurlijke oorsprong.
Inovnet is volkomen veilig in gebruik. Behoeft geen spoeling.
Kan zonder gevaar gebruikt worden op alle met water afwasbare oppervlakken.
Inovnet kan gebruikt worden in alle typen gebouwen zoals scholen, kerken, ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen, kantoren, etc.
Veilig voor delicate oppervlakken zoals marmer.
Erg economisch in gebruik. Effectief tot concentraties van 1%.
Op effectiviteit getest door SGS Institut Fresenius.



Mild en niet irriterend voor de huid. Vrij van R & S zinnen.

MILIEU
Inovnet is ontwikkeld als milieuvriendelijke allesreiniger
met ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Met deze
ingrediënten voldoet Inovnet aan de strenge eisen van het
Europees ECOLABEL. Inovnet combineert een optimale
reiniging met een minimale milieubelasting.

PRODUCTINFORMATIE

Bevat minder dan 5% Niet iongene oppervlakte
actieve stoffen.

Parfum, Methylchloroisothiazolinone,
Benzisothiazolinonei
Europees ECOLABEL

VOORDELEN
Inovnet combineert een uitstekend reinigende werking met
een optimale milieuvriendelijkheid. Inovnet verwijdert zelfs
vet en olie.
Ondanks de kracht van Inovnet is het vrij van sterke
alkaliën en is het niet irriterend voor de huid.
GEBRUIKSAANWIJZING
Geschikt voor alle waterbestendige oppervlakken.
Grote oppervlakken: Verdun met lauwwarm water tot 1% in
een emmer. Behoeft geen spoeling.
Hardnekkig vuil: Giet een paar druppels direct op de
vlekken. Daarna afnemen met een vochtige spons. Spoel
de spons regelmatig uit.
EIGENSCHAPPEN
Type: Allesreiniger
Kleur: Blauw
Geur: Fris
pH:  7
3
Dichtheid bij 20°C: ± 1,01 g/cm

Meer informatie vindt u op de

Minder verstoring

website voor het EU-milieukeur:

van het waterleven.

http://europa.eu.int/ecolabel
Minder gebruik van
gevaarlijke stoffen.
Duidelijke
gebruiksaanwijzing.
Inovnet is goedgekeurd onder
licentienummer: NL/20/3
VEILIGHEIDSADVIES
Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de
ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen. Niet
mengen met andere reinigingsmiddelen. Enkel verdund
gebruiken op geschilderde en verniste oppervlakken. In
geval van twijfel product eerst testen op een onopvallend
plaatsje.
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke
factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het
eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische
gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van
reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen
informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op
eenvoudig verzoek.
Versie: 0748-0909
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