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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGreen ECO I1 dagelijkse 
interieurreiniger doseerfles 1ltr

CaluGreen ECO I1 dagelijkse interieurreiniger is een fris 
geparfumeerd universeel reinigingsmiddel voor 
waterbestendige materialen. CaluGreen ECO I1 zorgt 
voor een streeploos resultaat. Bevat geen chemische 
stoffen, de CaluGreen Eco is daarom een milieu 
vriendelijke keuze.

Gebruiksaanwijzing

Doseer 10 ml op 1 liter water. Doseer bij sprayreiniging 
10 ml op 0,5 liter water.

Positieve punten

+ Licht, fris geparfumeerd
+ Inzetbaar op waterbestendige materialen
+ Streeploos resultaat
+ Biologisch afbreekbaar

Technische gegevens

Kleur: blauw
Geur: licht geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
pH: 8
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 1 liter

Veiligheidsinformatie

Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.

Eco label

De CaluGreen I1 beschikt over het EU Eco label. 
Producten die dit label mogen dragen zijn erkend door 
alle landen van de Europese Unie. Dit Eco label is het 
officiële Europese milieulabel en heeft als doel de 
negatieve effecten van productie, verbruik op het milieu, 
de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke 
hulpbronnen te verminderen. 
Alleen producten die voldoen aan strenge milieukwaliteit 
én prestatie eisen kunnen het Europese Ecolabel 
krijgen. 
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CaluGreen

CaluGreen is ons premium A+ merk. Dit CaluGreen 
product beschikt over een gedetailleerd werkplan en 
bijbehorende veiligheidsbladen. Deze kunt u 
downloaden bij de “Downloads”. Heeft u vragen over het 
gebruik of toepassing van dit product? Bel één van onze 
medewerkers: 053 - 434 43 43. 


