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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluClean I4 500ml luchtverfrisser

Eigenschappen

CaluClean I4 Luchtverfrisser is een zeer sterk en 
langdurig werkend parfum voor ruimtes die intensief 
worden gebruikt, zoals kantines, vergaderruimten, 
toiletgroepen, dierenverblijfruimten etc. CaluClean I4 
Luchtverfrisser is hoog geconcentreerd en daardoor 
zeer zuinig in gebruik. Desgewenst kunnen PH- en 
geurneutrale reinigers voorzien worden van een 
scheutje CaluClean I4 Luchtverfrisser.
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Gebruiksaanwijzing

Spray zeer zuinig en zo hoog mogelijk nabij het plafond 
en in diverse delen van de ruimte. Spray nooit direct op 
meubels of stoffen. Indien CaluClean I4 Luchtverfrisser 
wordt ingezet als toevoegingsmiddel voor reinigers 
wordt geadviseerd niet meer dan 2-3% bij het pure 
reinigingsmiddel toe te voegen. Voeg dit middel nooit toe 
aan sterk zure en alkalische reinigers.

Technische gegevens

Kleur: kleurloos
Geur: magnolia geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 500ml

Veiligheidsinformatie

Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.

CaluClean

Onder het eigen Premium A+ label CaluClean fabriceren 
wij een zeer breed assortiment schoonmaakmaterialen. 
En leveren wij bij vele reinigingsproducten bijbehorende 
veiligheidsbladen en een gedetailleerd werkplan. Heeft u 
vragen over het gebruik of toepassing van dit product? 
Start een chat of bel één van onze medewerkers: 053 - 
434 43 43.
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