
Vloeronderhoud 
 

 

Productnaam  FORMULA EX  
Reiniger voor grote oppervlakken textiel met tapijtreiningsmachine 

 

Algemene beschrijving : 
 

Hoge effectiviteit, geschikt voor het diep reinigen van 
middelmatige tot grote oppervlakken textiel. Droogt snel en 
geeft een gecontroleerde schuimafname. Krachtig antistatisch. 
Beschermt en brengt kleuren weer tot leven en vertraagt de 
aanname van vuil. 

Eigenschappen : 
 

Reiniger speciaal ontwikkeld voor het krachtig reinigen van 
vloerbedekking en andere textielbekleding met 
tapijtreinigingsmachines. Geeft weinig schuim af. 

     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 :    
 

TSMM028 : 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 :  
 

Zuig eerst het gehele oppervlak schoon. Verdun dit product 
5% tot 10% in de tank van de tapijtreiniger. Dosering 
afhankelijk van de mate van vervuiling. Breng het product aan 
en zuig daarna op. Altijd met de machine. Het is sterk aan te 
bevelen om dit product en de dosering eerst uit te testen op 

een stukje oppervlak dat niet direct in het zicht is. 

Technische data :  
 

Mogelijkheden :  Diepe reiniging, beschermt en brengt kleuren 
weer tot leven. Voor middelgrote tot grote oppervlakken voor 
tapijtreinigingsmachines.  

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof  

Kleur Amberachtig 

Geur Karakteristiek 

PH (10º)    13 +/- 0.5 

Dichtheid 1.020 –1.040 
 

Samenstelling : oppervlaktereinigers, hechtingsmiddel, 
oplosmiddel, non-organische zouten 

Veiligheid en gebruik : 
 

Irriterend voor de ogen en huid. Slik niet in, houd buiten bereik van kinderen. Bij contact met de ogen, spoel direct veel water uit 
en raadpleeg huisarts. Gebruik schone handschoenen.  
Material Safety Data Sheet is te downloaden van www.tripleclean.nl en/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. 

http://www.thomil.com/
mailto:profesional@thomil.com

