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ALGEMEEN

Hooggeconcentreerde interieur- en vloerreiniger voor dagelijks gebruik.

- Voor gebruik op alle waterbestendige oppervlakken.

- Niet nodig na te spoelen.

- Voor manueel gebruik en geschikt voor schrobzuigmachines.

- Fris citroenparfum.

- EU Ecolabel.

Multi Daily is een hooggeconcentreerde interieur- en vloerreiniger voor dagelijks 

gebruik, enkel voor professioneel gebruik. Deze interieurreiniger verwijdert makkelijk 

alle vuil van waterbestendige oppervlakken zoals muren, vloeren, deuren, kasten, 

tafels,... Door de neutrale pH is Multi Daily veilig voor alle waterbestendige 

ondergronden en geeft een streeploos resultaat. Deze krachtige formule bevat Eco-

surfactants, innovatieve oppervlakte actieve stoffen van natuurlijke oorsprong. Multi 

Daily is 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. 

Lage impact op het waterleven.

PVC of vinyl kunststofvloeren - Linoleum - Vloeren met polymeer beschermlaag - Rubbervloeren - Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend) - Natuursteen, niet 

zuurgevoelig - Keramische tegels - Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren - Gietvloeren, epoxyvloeren, PU-vloeren 

en harsgebonden composietvloeren

Geschikt voor

GEBRUIK

5L AQUA + 10ML 500ML AQUA + 10ML

Doseer 10 ml Multi Daily in een emmer van 5 l (0,2 %) of 20 ml in een emmer van 10 l (0,2 %). Reinig het oppervlak met een spons 

of doek. Naspoelen is niet noodzakelijk. Bij sterke vervuiling mag de dosering verhoogd worden.

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet 

verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (BxHxD) 18,5 x 28 x 13,6 cm

vorm:  Vloeibaar

kleur:  Blauw- Groen

geur:  Citrus

viscositeit:  33cp

oplosbaarheid in water:  Volledig

pH-waarde:  6 (niet verdund)

relatieve dichtheid:  1,034 Kg/L

vlampunt:  > 100°C

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr

Eenheid

Inhoud

Afmetingen

Bruto gewicht

Netto gewicht

EAN-code

4002875

Fles

5L

18,5 x 28 x 13,6 cm

5330 g

5170 g

5407003312331

Verpakking

Aantal per verpakking

Afmetingen

Bruto gewicht

EAN-code

4

37,5 x 29,5 x 28,5 cm

22000 g

5407003312362

Pallet

Aantal per pallet

Aantal lagen per pallet

Aantal per laag

128

4

32
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