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Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.
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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluClean ECO F1 dagelijkse 
vloerreiniger doseerfles 1ltr
CaluGreen ECO F1 dagelijkse vloerreiniger is een 
laagschuimend reinigingsmiddel voor de dagelijkse en 
periodieke reiniging van vrijwel alle vloeren. CaluGreen 
ECO F1 dagelijkse vloerreiniger is geschikt voor zowel 
de natte reiniging als de sprayreiniging. CaluGreen ECO 
F1 verwijdert snel en moeiteloos alle vervuilingen. Bij 
toepassing in een schrobzuigmachine is geen 
antischuim nodig. De dagelijkse vloerreiniger droogt 
streeploos op.

Toepassing

CaluGreen ECO F1 dagelijkse vloerreiniger is universeel 
toepasbaar op alle waterbestendige oppervlakten zoals 
marmer, linoleum, kunststof, tegels, gelakt en ongelakt 
hout en steenachtige materialen. CaluGreen ECO F1 
wordt veelal gebruikt in emmers en spray’s. Maar ook 
machinereiniging mogelijk. Deze laagschuimende 
vloerreiniger voor manueel of machinaal gebruik. De F1 
heeft een EU ECO label certificatie. Het product bevat 
alleen milieuvriendelijke stoffen en is biologisch 
afbreekbaar. 

Gebruiksaanwijzing

1. Verdun de CaluGreen ECO F1 in een verhouding van 
1 op 100. Bij zware vervuiling een dubbele dosering 
gebruiken. 
2. De oplossing met mop of machine op de vloer 
aanbrengen.
3. De mop regelmatig spoelen en laat het drogen door 
de lucht. 

Positieve punten

+ Droogt streeploos op
+ Gebruik in schoonmaakmachine? Dan is een 
antischuimmiddel overbodig
+ Universeel inzetbaar op waterbestendige 
oppervlakken
+ Milieuvriendelijke keuze

Technische gegevens

Kleur: groen
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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 ECO F1 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. 

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.


