
Vloeronderhoud 
 

 

Productnaam  BIO NEUTRAL LEMON  
Neutrale (vloer)reiniger met appel / citroen / sering geur 

 

Algemene beschrijving : 
 

Product gemaakt op basis van oppervlaktereinigers en 
hulpstoffen die een krachtige reinigingskracht bewerken. 
Beschikbaar in 3 aangename en frisse soorten aroma : 
appelgeur, citroengeur of seringengeur 

Eigenschappen : 
 

Reiniger met bio alcohol voor algemeen gebruik. Reinigt en 
polijst alle soorten van oppervlak. 

     gevarenpictogram                   Gebruikspictogram 
 

                                                         
                                                                                             

GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

           
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90% vlgs. : 

Regulation 648/20047CE 

Verpakking :    
Citroen : TSMF002 : 2 Liter container – verpakt per 10 stuks 
              TSMF003 : 4 liter container – verpakt per 4 stuks 
              TSMF005 : 4 liter container – verpakt per 2 stuks 
              TSMF008 : 10 l. container 
Appel    : TSMF044 : 2 Liter container – verpakt per 10 stuks 
              TSMF043 : 4 liter container – verpakt per 4 stuks 
              TSMF045 : 4 liter container – verpakt per 2 stuks 
              TSMF048 : 10 l. container 
Sering  : TSMF023 : 4 Liter container – verpakt per 4 stuks 
 

Waarschuwing : 
 

In geval van ongeluk of onveiligheid raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
Houd in originele verpakking goed gesloten. Bewaar dit product niet in de buurt van intensieve hitte of kou. Voorkom bevriezing. 
Niet in directe zonlicht bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
 

Vloerreiniger : 50 ml op 5 liter  water. 
Algemene reiniger: gebruik onverdund of verdund met water; 
dosering afhankelijk van de mate van vervuiling. Spray de 
vloeistof op het te reinigen oppervlak en wrijf het uit met een 
doek. Naspoelen met water is niet nodig. 

Technische data :   
Mogelijkheden :  Neutrale reiniger met bio alcohol. Lucht 
verfrissend effect. Biologisch afbreekbaar 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof melkachtig 

Kleur Groen, Geel en violet 

Geur Citroen, appel, sering 

PH (10º)    7 +/- 0.5 

Dichtheid 0.995 +/– 0.005 Gc/cc. 

Samenstelling : anionogene en non-ionogene 
oppervlaktereinigers. Alcohol, Parfum en 
conserveringsmiddelen. 

Veiligheid en gebruik : 
Slik niet in. Houd buiten bereik van kinderen.  
Material Safety Data Sheet is op verzoek verkrijgbaar, maar is ook te downloaden van www.tripleclean.nl of www.thomil.com. 
Middel is voor professioneel gebruik 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 

www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 

 

NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 
Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 

mailto:profesional@thomil.com

