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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

CaluGreen ECO K5 afwasmiddel 1ltr

CaluGreen ECO K5 handafwasmiddel is een neutraal 
alkalivrij afwasmiddel en is door zijn 
materiaalvriendelijke eigenschappen bijzonder geschikt 
voor reiniging van alle wasbare voorwerpen en 
oppervlakten. CaluGreen ECO K5 kan tevens worden 
ingezet voor reiniging van wanden, deuren, meubilair, 
kozijnen, ramen, spiegels en tegelwerk. CaluGreen ECO 
K5 handafwasmiddel bevat schuim dat lang actief blijft, 
laat geen strepen of vetsluier achter. 

De natuurlijke vetten in de huid, die door allerlei 
afwasmiddelen worden onttrokken, worden door een 
toegevoegde handverzachter hersteld. Het product laat 
zich snel in het water vermengen en geeft een snelle en 
actieve schuimwerking. Bevat geen chemische stoffen, 
waardoor producten uit ons Eco assortiment biologisch 
afbreekbaar zijn.

Gebruiksaanwijzing

Voor vaatwastoepassing volstaat ca. 1 eetlepel op 10 
liter water.
Voor het reinigen van houtwerk, muren en tegels een 
dosering aanhouden van 10 à 15 ml. op 5 liter warm of 
koud water. Bij een zeer zware vervuiling een dubbele 
dosering toepassen. Met warm water worden de beste 
resultaten verkregen.

Positieve punten

+ Langwerkend schuim
+ Alkalivrij
+ Biologisch afbreekbaar

Technische gegevens

Kleur: geel
Geur: licht geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
pH: 7
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 1 liter
Fles: 100% gerecycled plastic

Veiligheidsinformatie



SINCE 1893
HOOFDKANTOOR EN FACTUURADRES SERVICESHOP +31 (0) 53 434 43 43 KVK 06063324 
Marssteden 40    Franciscusweg 279A +31 (0) 53 433 71 05 BTW  NL800478253B01 
7547 TC Enschede   1216 SG Hilversum  info@carellurvink.nl  IBAN NL80ABNA0445053259 
Nederland   Nederland chat via www.carellurvink.nl  BIC ABNANL2A 
 
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.

WWW.CARELLURVINK.NL

Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.

Eco label

De CaluGreen ECO K5 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.


