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CLIEN-R NATUURLIJKE REINIGER
Heerlijk geurende plantaardige reiniger
!
!
!
!
!
!

Voor het onderhoud van olie- en hardwaxvloeren
Natuurlijke samenstelling
Krachtig reinigend
Vormt geen zeepfilm op het oppervlak
Zuinig in gebruik: 1 liter voor 20 behandelingen
Makkelijk verwerkbaar en snel drogend

Kan

Profiel
Kan

Heerlijk geurende, biologisch afbreekbare, krachtige plantaardige reiniger.
kan

Toepassing

Voor het regelmatig vochtig reinigen van oppervlakken die met olie en / of
hardwax behandeld zijn. Clien-R maakt ook elk ander afwasbaar oppervlak
ecologisch en hygiënisch schoon.
Kan

Eigenschappen

Dichtheid
Viscositeit
pH-waarde
Gehalte VOS

:
:
:
:

1,00
12
8,5
46

kg/dm3
sec
g/l

ISO 2811
DIN 53211 - Cup 4, 20 °C
ISO 976
Voldoet aan ARBO NL

Aquamarijn Clien-R laat geen zeepfilm op het oppervlak achter.

verpakking: 1 Liter, fles
kindveilige sluiting
rendement: Circa 20 behandelingen/liter
droging

Circa 30 minuten
(bij 20 °C, 65% RLV)

houdbaar:

24 Maanden, mits goed
afgesloten en koel bewaard.

Door de bijzondere samenstelling van Aquamarijn Clien-R kan de vloer
regelmatig lichtvochtig gereinigd worden.
Kan
kan

Samenstelling

ontwikkeld en geproduceerd door:

Bevat niet-ionische wasactieve stof op suikerbasis, anionische wasactieve stof
op plantaardige basis, plantaardige zeep, alcohol, natuurlijke gom en een
mengsel van natuurlijke etherische oliën.
Bevat geen biociden of schadelijke conserveringsmiddelen.
Potconservering: door BGA en FDA toegelaten voor producten die in
contact met levensmiddelen komen.
100% Biologisch afbreekbaar (Sapromat respirometry test - OECD 301 F).
Minimaal belastend voor het aquatisch milieu (OECD tests 201 en 202).
Clien-R is niet getest op dieren
Kan

Kan
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Verwerking
Kan
K

Ondergrond:

verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.

Mengen:

voeg een 1/2 kopje (50 ml) toe aan 5 liter warm water.

Gereedschap:

gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen.

Applicatie:

het oppervlak vochtig (niet drijfnat!) reinigen en de dweil/mop geregeld uitspoelen en uitwringen.
Oppervlakken uitsluitend onderhouden met Clien-R. Nooit andere reinigingsproducten gebruiken.
Een correcte dosering garandeert een optimaal resultaat en een minimale milieubelasting.

Omstandigheden:

niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die
hoger is dan 80%.

an

Droging

Het behandelde oppervlak is in het algemeen droog en belastbaar na ca. 30 minuten.
Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale verwerking en voldoende ventilatie.
Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd.
Voeg

Rendement

Circa 20 behandelingen per liter.
ventilatie.

Onderhoud

Zie de Aquamarijn onderhoudswijzer.
beloopbaar

Levervorm

1 Liter : Artikelnummer 2780163 - doos bevat 12 x 1 liter - pallet is 30 dozen = 360 liter.
Kindveilige sluiting. Polyethyleen verpakking is 100 % recyclebaar.
beloopbaar

Opslag / Transport

Koel (doch vorstvrij) bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum.
Na opening beperkt houdbaar.
ventilatie. cc

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens
gebruik. Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).
beloopbaar

_______________________________________________________________________________
Versie: 08.1
De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn.
Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen
die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle
goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en
Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. © 1938 - 2008 Aquamarijn Natuurverf \ U.P.
Quality & Environment BV. Alle rechten voorbehouden.

