
Geconcentreerde producten 
 

 

Productnaam  THOMILMAGIC no. 3 
Neutrale desinfecterende oppervlakreiniger 

 

Algemene beschrijving : 
 

Bacteriologische desinfecterende reiniger met kiemdodende 
werking. Te gebruiken op alle afwasbare oppervlakken, rvs, 
formica, glas e.d.  
Diepe reinigende en desinfecterende werking (desinfectie, 
reiniging en deodoriserend) in keukens, provisiekasten, 
eethoeken, voedsel uitstalkasten, vitrines, badkamers, 
toiletten e.d. 
 

THOMILMAGIC Desinfecterende reiniger heeft een bacterie en 
schimmeldodend effect vlgs. EN 1276 en EN 1650 stadaarden 
in de aanbevolen dosering van 3,33% (20 ml. op 600 ml. 
water) 
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GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

           
Biologisch afbreekbaar > 90% vlgs.  
Regulation 648/20047CE  

 

Verpakking :    
 

PCTM032 : Fles à 1 liter – 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 :  
 

1. Vul de fles met 600 ml. Water. 
2. Gebruik beschermende handschoenen. Zet de fles in   
    de THOMILMAGIC Dispenser en druk deze omhoog. 
3. Druk op de hefboom tot u de klik hoort. Op dit moment  
    wordt 20 ml. gedoseerd. 
4. Sluit de fles met de trekker en schud langzaam 
5. Verspreid het verdunde product direct op het te reinigen  
    oppervlak.   
6. Laat het product minimaal 5 minuten werken.  
7. Wrijf het oppervlak in met een spons. MIX niet met andere  
    producten. 
8. Spoel continue met water en na reiniging droog het  
    oppervlak af. 

 

Technische data :  
 

 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur groen 

Geur Dennen 

Ph (200) Geconcentreerd : 9.5 – 10.5 
Verdund             : 8 +/- 0.5 

  

  

  
 

Samenstelling : NTA Trisodium onder de 5%. Non-ionogene 
reinigers, parfum en conserveringsmiddel 

Veiligheid en gebruik : 
 

GEVAAR. Bevat benzalkoniumchloride. Veroorzaakt ernstige huid/brandwonden en oogbeschadigingen. Zeer vergiftig voor de 
waterhuishouding met langdurige gevolgen. Schadelijk bij inslikken. Dampen niet inademen. Draag beschermende 
handschoenen/oogbescherming. Als men zich onwel voelt, raadpleeg huisarts en laat waar mogelijk het etiket zien.  
Op een goed geventileerde plaats bewaren in gesloten verpakking. Voorkom lozing in het milieu.  
Houd buiten bereik van kinderen.  
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

