REINIGING - INTERIOR

Rubiomonocoat SOAP

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Soap is een onderhoudszeep voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede oppervlaktes.
Verwijdert grondig alle vuil en vet, zonder een laag op te bouwen. Behoudt de matte, natuurlijke uitstraling van het hout.
Rubio Monocoat Soap is sterk geconcentreerd en dus uiterst economisch.
GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Stofzuigen.
2. Giet 100 ml RMC Soap in een emmer met 10 L water.
3. Reinig het oppervlak met een dweil.
4. Droogtijd: +/- 15 minuten.
Belangrijk: Laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om vochtig te reinigen.
Niet op de vloer lopen zolang hij niet volledig droog is.
Tip: De beste werkwijze is met twee emmers: een met het zeepmengsel en een met zuiver water om het vuil uit de dweil te spoelen.
TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand: vloeibaar
Geur: citrusvrucht
Kleur: geel
Dichtheid: 1,01 kg/L
pH: 6 - 8
STOCKAGE:
Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.
Vorstvrij bewaren.
VERPAKKING:
Fles 1 L en 2 L

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn
beschikbaar op de website.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
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