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ROGYNET

-Een zeer belangrijke eigenschap van ROGYNET is het zeer hoge oplossend en dispergerend vermogen ten 

opzichte van vetten en oliën.

-Is in hoge mate desodoriserend en kalkbestendig en geeft heldere oplossingen in water van elke hardheid, 

de afspoelbaarheid is zeer groot, zodat er geen vlekken of strepen achterblijven.

-Reiniging van keukens, kantines, lokalen, afzuigkappen, bakovens, fornuizen, vettige aanslag op vloeren, 

ramen, tafels, banken, stoelen, houtwerk, deuren, ruiten, tegelwanden, rubber, potten, pannen en andere 

gebruiksvoorwerpen, olievervuilde ramen, scheepsdekken, hutten en pantries.

-Biologisch afbreekbaar.

Hoog geconcentreerd, hoog schuimend, mild alkalisch reinigingsmiddel met een frisse citrusgeur. 
ROGYNET is een uitzonderlijk reinigingscompound voor het gebruik in bedrijfskeukens, speciaal voor die 
gevallen waar de reinigingswerkzaamheden tot het uiterste beperkt moeten worden.

Doos à 2 cans à 5 ltr.

Algemene handmatige reiniging:  10 - 50 gram ROGYNET per liter water. Temp.: 15 - 30° C.
Reinigen met borstel, werkdoek of dweil. Naspoelen met schoon water.
Vloeren:  Met het restant van de gemaakte oplossing kunnen de vloeren met mop of dweil gereinigd worden.

Fysisch aspect 
pH 5%
Geur      
Oplosbaarheid in water                   

:
:
:
:

heldere, geel-groene vloeistof
9,0 ± 0,5
licht citroen
volledig

Veelzijdig, desodoriserend reinigingsmiddel
voor waterbestendige oppervlakken in keukens

Veiligheid

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.


