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ALGEMEEN

Probiotische sanitairreiniger voor dagelijks gebruik met milieubevorderende werking.
- Licht schuimende sanitairreiniger.
- Voor reiniging van de gehele sanitaire ruimte en toilet.
- Maakt voegen zuiver, bestrijdt actief geuren en voorkomt kalkaanslag.
- Fris parfum.
- EU Ecolabel & Cradle to Cradle Certified GOLD.

Voor vele instellingen zijn hygiëne en infectiecontrole van groot belang. Momenteel 
worden er nog veel te vaak producten gebruikt met chemicaliën die schadelijk zijn 
voor mens én milieu. Greenspeed biedt hiervoor een oplossing: probiotische 
reinigingsmiddelen. Bij deze ecologische producten gaan goede bacteriën de strijd 
aan tegen diepgaande vervuiling en bouwen ze een gezonde en stabiele microbiële 
omgeving. Onschadelijk voor mens en dier. 
Het grote voordeel van de probiotische producten is dat ze veel verder gaan dan 
enkel milieuvriendelijkheid. De micro-organismen zijn 100 % natuurlijk. Wanneer ze 
na gebruik opnieuw in het milieu terecht komen dragen ze actief bij tot 
waterzuivering en het behoud van een natuurlijke microbiële balans. Daarnaast 
verwijderen de probiotica organische vervuiling tot diep in een oppervlak. Dit zorgt 
voor een onmiddellijk schoon resultaat. De probiotica neutraliseren daarbij ook vieze 
geurtjes. In tegenstelling tot heel wat chemische reinigingsproducten zijn de 
probiotische producten heel veilig in gebruik. Het is de eerste probio-range die het 
EU Ecolabel certificaat in ontvangst mocht nemen. 
De bacteriën in de Greenspeed producten zijn geregistreerd op de QPS lijst van EFSA 
(European Food Safety Authority) en veilig in gebruik.

BE/020/007 GOLD SUGARCANE & RECYCLED

GEBRUIK

5L AQUA + 25ML

Schudden voor gebruik. Doseer 0.5 % Probio San in een emmer water - 25 ml per 5 l (= 2 x doseerbol) of 40 ml in een emmer van 8 
l (= 4 x doseerbol). Reinig het oppervlak met een spons of doek. Naspoelen is niet noodzakelijk. Bij sterke vervuiling mag de 
dosering verhoogd worden naar 1 %.

Het product bewaren tussen 10°C en 40°C, afgeschermd van direct zonlicht.
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) 9.3 x 25.4 x 6.3 cm

Vorm: Vloeibaar
Kleur: Rood
Geur: Fris
Oplosbaarheid in water: Volledig
pH-waarde: 7 
Relatieve dichtheid: 1,010 Kg/L
Vlampunt: > 100°C
Verpakking: 25% gerecycled plastic + 75% plantastic, 100% recycleerbaar

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product

Artikelnr
Eenheid
Inhoud
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EAN-code

4003610
Fles
1L
9 x 25.5 x 6.5 cm
1150 g
1050 g
EAN 5407003312171

Verpakking

Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EAN-code

12
37.5 x 26 x 20 cm
14050 g
EAN 5407003312256

Pallet

Aantal per pallet
Aantal lagen per pallet
Aantal per laag

576
4
144
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