
4002869Multi Forte -  3 l - bag-in-box

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands

C
le

a
n

in
g

 t
h

e
 s

m
a

rt
 w

a
y

Technische fiche

Multi Forte is een hooggeconcentreerde ecologische krachtige vloer-

en interieurreiniger voor professioneel gebruik. Het product is geschikt

voor het dagelijks en periodiek reinigen van waterbestendige vloeren

met mop, dweil of schrobzuigautomaat. Het product is ontwikkeld

voor het reinigen van matig tot zwaar bevuilde vloeren in garages,

werkplaatsen, productieomgeving,… Naast goed afbreekbare antikalk-

en oplosmiddelen bevat Multi Forte zwakschuimende en snelwerkende

detergenten zodat het product bij uitstek is geschikt voor machinaal

gebruik. Het product mag niet gebruikt worden op onbehandeld hout

of parket.  Multi Forte vrij van chloor- of andere halogeenverbindingen, 

van minerale zuren en van detergenten afgeleid van petroleum. Alle

gebruikte detergenten zijn van plantaardige oorsprong. Alle

ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig afbreekbaar.

Manueel gebruik: Doseer 10ml in een emmer van 5L (1/2 doseerdop /

0,2 %). Reinig de vloer met mop of dweil, laat 1 tot 5 minuten

inwerken indien nodig. Bij sterke vervuiling mag de dosering

verdubbeld worden. Machine: Doseer 0 , 2% in de schrobzuigmachine

(20ml op 10L water). Reinig de vloer met de machine. Laat 1 tot 5

minuten inwerken indien nodig. Bij sterke vervuiling mag de dosering

verdubbeld worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Hooggeconcentreerde vloer- en interieurreiniger voor periodiek 

gebruik.

- Voor gebruik op alle water- en alkalibestendige oppervlakken.

- Hoge reinigingskracht voor periodiek gebruik.

- Voor manueel gebruik en geschikt voor schrobzuigmachines.

- Dennenparfum.

- EU Ecolabel.
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4002869

vorm Vloeibaar

kleur Groen- Blauw

geur Den

oplosbaarheid in water Volledig

pH-waarde 8,5 (niet verdund)

relatieve dichtheid 1,024 Kg/L

vlampunt 55-100°C

Product

code

inhoud 3L

afmetingen 139 x 135 x 240 mm

brutogewicht 3,212 kg

nettogewicht 3,072 kg

EAN-code

Pallet

eenheden per pallet 120

aantal lagen per pallet 3

aantal eenheden per laag 40

afmetingen 1200x 800 x 870 mm

brutogewicht 385,44 kg
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TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIEKE GEGEVENS
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