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Eigenschappen





Verwijdert vuil en vet van alle sanitair voor een professioneel schone toiletruimte en
badkamer. Tast de voegen niet aan.
Dit product is leverbaar in een 1 liter spray fles en een 5 liter navul can, beide ready to
use.
Vrij van hypoallergeen en vrij van oplosmiddelen, detergens, zouten, olie en zeep
Bevat geen dierlijk materiaal en er zijn geen dieren gebruikt om het te testen

Toepassing
Spray ruim op alle oppervlakken. Wacht 20 seconden en gebruik een doek of borstel.
Naspoelen met water. Herhaal indien nodig.

Opslag






Bewaar het product in een goed gesloten can of fles
Maximum opslagtemperatuur 50°C continu of 60°C voor maximaal 5 dagen. Wanneer
de temperatuur boven de 60°C voor een langere periode is bewaard, gebruik het dan
niet meer maar neem contact op met EcoGreen Clean Planet.
Acceptabele opslagtemperatuur is tussen de 0°C en 43°C.
Optimale opslagtemperatuur is tussen de 15°C en 30°C.
Niet in direct zonlicht bewaren.

Overige informatie
Productcode:
Geur:
Kleur:
Dichtheid:
Consistentie:
Verpakking:
Verpakkingseenheid:

274693
Neutraal
Rood
1,015 g/cm3
Vloeibaar
1 liter fles, 5 liter can
Doos van 12 stuks 1 liter spray fles, 5 liter can
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Wat maakt EcoGreens Naturama uniek?









Het is veilig in het gebruik. Het Amerikaanse clean air certificaat bewijst dat het ook
veilig is om te gebruiken als spray in tegenstelling tot de meeste andere spray
reinigingsmiddelen.
Het is onschadelijk voor het milieu.
Het residu (het vocht dat achterblijft na het reinigen) maakt vloeren niet glad.
It is hypo-allergeen, veilig voor gebruikers met allergieën.
Het verbergt stank niet met een eigen sterke geur, maar het breekt de stank
moleculen af. Geur verdwijnt.
Naturama™ is gemaakt van plantaardige extracten en mineralen uit de natuur.
Naturama™ is niet alleen natuurlijk, het is zeer krachtig.

Algemene gegevens voor gebruik
Naturama-producten zijn natuurlijke mineralen en botanisch afgeleide producten met vele
toepassingen. Ze moeten met verschillende hoeveelheden worden verdund om effectief
te zijn. Naturama-producten met volledige concentratie zullen niet werken. Tegelijkertijd
beïnvloedt de hoeveelheid verdunning alleen de tijd die nodig is voor Naturamaproducten, niet of de producten in een bepaalde situatie zullen werken. Het aanpassen
van de verdunningsniveaus heeft invloed op de efficiëntie van de reinigingstijd die nodig
is om Naturama-producten te laten werken. Een eerste reiniging kan twee toepassingen
vereisen voor de opbouw van materialen.
Een belangrijk aspect van de effectiviteit van Naturama is de hoeveelheid
contactoppervlak. Vanwege de moleculaire werking van Naturama is volledige contact
met het te reinigen artikel vereist. Om deze reden verdient het de voorkeur het te reinigen
artikel onder te dompelen in Naturama-producten, indien mogelijk met de juiste
verdunning, of wanneer een Naturama-product op een voorwerp wordt gesproeid om
ervoor te zorgen dat de spray het te behandelen gebied volledig bedekt.
In normale omstandigheden hoeven Naturama-producten niet te worden verwarmd om
effectief te zijn. Op sterk vervuilde oppervlakken is een verwarmd Naturama-product
echter een pluspunt. Over het algemeen moet de verdunde Naturama-productoplossing
op kamertemperatuur zijn (tussen 21 ° C en 35 ° C). Bij koud weer verhoogt de
opwarming van de Naturama-producten de effectiviteit.
Naturama-producten zijn niet-toxisch en volledig veilig voor mens, dier en milieu. In
sommige omgevingen kunnen de items die worden gereinigd echter schadelijke stoffen
bevatten. In dergelijke gevallen moeten handschoenen en oogbescherming worden
gebruikt. Voor volledige gezondheids- en veiligheidsgegevens, raadpleeg onze SDSsheets die op verzoek beschikbaar zijn.

Naturama, het einde van de mythe dat “natuurlijk” niet werkt en industriële
kracht slecht is voor het milieu.
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