
CHRISTEYNS N.V. - Afrikalaan 182 - 9000 Gent - België - Tel.: + 32 9 223 38 71 - Fax: + 32 9 233 03 44 - www.christeyns.com

Voor een milieuvriendelijke reiniging 
van uw vloeren en oppervlakken en een 
onberispelijk resultaat.

WETGEVING :
In overeenstemming met de wetgeving tot reglementering van 
reinigingsproducten voor apparaten en recipiënten die in contact 
komen met levensmiddelen.

EIGENSCHAPPEN :
Gele vloeistof
pH(100%) = 14
pH ± 11,3 à 10 g/l
Relatieve dichtheid 1,085 (20°C)

Het gamma GREEN’R bevat ingrediënten van plantaardige oorsprong. Dat 
staat borg voor zeer doeltreffende en milieuvriendelijke producten.
Om te beantwoorden aan de vereisten van het SWAN ECOLABEL moet 
worden voldaan aan een zeer strikt bestek, strenge prestatiecriteria, 
uiterste aerobe en anaerobe biologische afbreekbaarheid en voor 100% 
recycleerbare verpakkingen. Respect voor het milieu is een
plicht voor ieder van ons en op ieder ogenblik.

GEBRUIK :

Deze ontvettende ecologische reiniger garandeert een efficiënte 
reiniging van alle sterk vervuilde vloeren in industrie, garages,
institutionele gebouwen, etc. 

GREEN’R INDUS werkt snel en diepgaand op alle minerale en 
organische vervuiling in, ook op rubberen sleepsporen, wielsporen, 
resten van deurrubbers of schoensporen.

GREEN’R INDUS kan manueel gebruikt worden, in de schrobzuigma-
chine of met de monobrosse. Enkel met automatische dosering.

In lage dosering kan GREEN’R INDUS gebruikt worden voor het 
courante onderhoud van vloeren en tegelvloeren in 
supermarkten, industrie, etc.

GREEN’R INDUS combineert een uiterst beperkte milieu-impact met 
een beter resultaat t.o.v. de gangbare produkten op de markt, zelfs 
de betere. 

AANBEVOLEN DOSERING :
Referentiedosering: • 0.5% voor regulier (dagelijks) onderhoud 

• vanaf 3% voor een renoverende reiniging van
de oppervlakken 

Ultra-ontvettend

Recupereert zelfs 
de meest vuile 
vloeren 

VERPAKKINGEN :
SA0064010   2 x 5L
SA0064020   20L
SA0064030   200L

I N D U S

• Enkel voor professioneel gebruik.
• Veiligheidsblad beschikbaar op aanvraag.
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P R O F E S S I O N A L  H YG I E N ECleaning agents
for the food industry

370 006

Zeer beperkte 
impact van het 
produkt op het 
milieu

GREEN'R  INDUS is ontwikkeld op basis van een nieuwe techniek




