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SPECIAL KENNEL CLEANER

Reinigingsmiddel voor dierenverblijven

-SPECIAL KENNEL CLEANER heeft een zeer hoge reinigende en desodoriserende werking.
-Verfrist en geeft een langdurig aangename geur.
-Lost snel en volledig op in water en heeft hoge kalkbindende eigenschappen, waardoor de materialen
glanzend schoon en briljant helder opdrogen.
-SPECIAL KENNEL CLEANER is ook geschikt voor reiniging met sproeiflacon.
-Werkt direct in op de meest hardnekkige vervuiling.
-Laat geen residu achter.
-Biologisch afbreekbaar.
-Fosfaatvrij.
Toepassingsgebied
Hoog geconcentreerd, sterk schuimend, vloeibaar, frisgeurend, veelzijdig reinigingsmiddel voor dierenverblijven, kooien (voornamelijk het traliewerk), wanden en vloeren. SPECIAL KENNEL CLEANER heeft een
hoge kalkbestendigheid, waardoor zelfs bij hard water geen strepen of kalkresten achterblijven.
SPECIAL KENNEL CLEANER wordt dagelijks gebruikt voor behandelkamers, wachtkamers, voor zowel
vloeren als voor het interieur.
SPECIAL KENNEL CLEANER kan zonder schade op ieder oppervlak worden toegepast met uitzondering
van zachte steensoorten zoals marmer en travertin.
Verpakking
Polycontainer à 25 ltr,
Doos à 2 cans à 5 ltr.
Toepassing
Algemene reiniging:
Handmatig, met een zachte borstel, luiwagen, dweil, werkdoek.
10 - 50 g/l warm of koud water. Maakt afnemen overbodig, droogt snel op.
Dierenverblijven:
Sprayreiniging o.a. met spraypomp 5 of 10 ltr.
Dosering: 2 - 5%, doseren afhankelijk van de vervuiling.
Werktijd sprayreinigen: 1 - 5 minuten in laten trekken.
Daarna afspuiten met brandslang of hogedrukreiniger, stoomcleaner
Eigenschappen
Fysisch aspect
pH -5% oplossing
Geur
Oplosbaarheid in water

:
:
:
:

helder, briljant rose vloeistof
10,0 ± 0,5
roos
volledig

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.
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