
Productomschrijving
SURE Cleaner & Degreaser is onderdeel van een uniek assortiment van plantaardige, 
100% biologische afbreekbare professionele reinigingsmiddelen voor alle dagelijkse 
reinigingsbehoeften. SURE Cleaner & Degreaser is een geconcentreerde krachtige 
ontvetter voor reiniging van zwaar bevuilde oppervlakken in keukens zoals 
keukenapparatuur, afzuigkappen, kookplaten, tafels, etc. Gebruik de QuattroSelect 
dispenser van Diversey Care voor nauwkeurige verdunning van SURE Cleaner  
& Degreaser.

Belangrijkste eigenschappen
• Geschikt voor het dagelijks reinigen van zwaar bevuilde oppervlakken. 

• Goed bevochtigend vermogen

• Bevat geen geur- of kleurstoffen

• Bevat plantaardige ingrediënten verkregen uit hernieuwbare bronnen

• 100% biologisch afbreekbaar via een natuurlijk ontbindingsproces waarbij geen 
hardnekkige residuen worden achtergelaten

• Geen classificatie voor milieu en veiligheid

• QuattroSelect is een gesloten systeem waardoor contact met het geconcentreerde 
reinigingsproduct niet mogelijk is

Voordelen
• Het geconcentreerde product is zuinig in gebruik

• Krachtige formulering breekt vet en ingedroogde voedselresten af en zorgt voor een 
schoon en glanzend resultaat

• Vermindert de impact op het milieu

• Handige en gecontroleerde verdunning dankzij de QuattroSelect dispenser van 
Diversey Care

• De QuattroSelect dispenser biedt een lage en hoge vulsnelheid met precieze 
dosering voor het vullen van sproeiflacons en het eenvoudig en snel vullen van 
mopsystemen met behulp van de vulslang

• Maximale veiligheid voor de gebruiker en de klant

SURE® Cleaner & Degreaser
Krachtige reiniger en ontvetter in QuattroSelect® pouch



Gebruiksaanwijzing 
SURE Cleaner & Degreaser wordt geleverd in flexibele, milieuvriendelijke 2,5L plastic pouches (navulzakken),  
speciaal ontworpen voor de QuattroSelect dispenser van Diversey Care.

Dosering: 
Voor spray reiniging:  1%

Voor machine/emmer reiniging:  0.2%  

Raadpleeg de QuattroSelect installatiehandleiding voor de selectie van de juiste doseertip.

Toepassing: 
Draai de gele QuattroSelect knop naar het juiste product en de correcte reinigingstoepassing.

Spray reiniging: 
1. Vul de 750 ml sproeiflacon met een lage vulsnelheid.

2. Spray de reinigingsoplossing op een klamvochtige doek en neem het oppervlak af.

3. Gebruik een spons voor het verwijderen van hardnekkig vuil.

4. Spoel voedselcontactplaatsen goed na met schoon water en laat aan de lucht drogen.

Emmer reiniging:
1. Vul een emmer met hoge vulsnelheid met behulp van de vulslang.

2. Breng de reinigingsoplossing aan met een doek, spons of mop en neem het oppervlak af.

3. Gebruik een spons voor het verwijderen van hardnekkig vuil.

4. Spoel voedselcontactplaatsen goed na met schoon water en laat aan de lucht drogen.

In geval van zware bevuiling laat de oplossing enkele minuten inweken op het oppervlak voordat je het  
gaat afnemen. 

Technische gegevens 
Uiterlijke kenmerken: Kleurloze tot lichtgele vloeistof

pH onverdund: > 11,5
Relatieve dichtheid (20°C): 1.02
Viscositeit (20°C): < 50 mPa.s

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd. 

Veilige hantering en opslag 
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een seperaat  
geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). Alleen voor professioneel gebruik. Bewaar in originele,  
gesloten verpakking, Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.

Porduct toepasbaarheid 
Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is SURE Cleaner & Degreaser geschikt voor gebruik op alle,  
in keukens voorkomende, materialen. Het product niet gebruiken op zachte metalen zoals aluminium, koper of messing.

Milieu-informatie 
*SURE Cleaner & Degreaser is 100% biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B test.

De oppervlakte-actieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eisen van de EU  
wetgeving voor reinigingsmiddelen (Europese detergenten-verordening), EC 648/2004. SURE Cleaner & Degreaser 
is in afwachting van de toekenning van het EU Ecolabel.
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