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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: groen
 geur: kenmerkend
 relatieve dichtheid (20°C): 1,020
 pH 100%: 7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 4211
 verkoopeenheid: 1x1L
 eenheden per karton: 6x1L
 type sluiting: klepdop
 kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035421116
 EAN code . karton: 5420035421123

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Producent:   BVBA - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tel: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N°42 BIERGLASREINIGER

  lost snel en volledig alle vetsporen op van bierglazen en ander glaswerk
  verwijdert alle vetresten, dranksporen en lippenstift
  houdt borstels en spoelbak schoon
  garandeert een zuiver, geurloos, streeploos en glazend schoon resultaat
  houdt het bierschuim stabiel

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
 de oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  

 betreffende detergentia
 DIPP N°42 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren

 lage dosering dankzij de concentreerde formule
 dosering met koud of lauw water: 3 ml per 8L water, maw. 1 volle dop per spoelbak van 30 tot 40L (niet overdoseren)
 dosering met warme water: 1/2 dop per spoelbak van 30 tot 40L (niet overdoseren)
 de glazen goed laten uitlekken, zonder af te droogen
 regelmatiger het water van de spoelbak verversen bij reiniging met andere glazen en tassen lage dosering dankzij de concentreerde formule
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