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TECHNISCHE FICHE
SAN 05 – Hygiënische oppervlaktereiniger
1. Beschrijving
SAN 05 is een hygiënische oppervlaktereinger op basis van alcohol. SAN 05 is speciaal ontwikkeld
voor gebruik in combinatie met Finixa SOF 25S emmer met poetsdoeken.
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Hygiënische oppervlaktereiniger op basis van alcohol
Snel & effectief
Veilig te gebruiken op alle oppervlakken
Veilig te gebruiken zonder bijzondere persoonlijke bescherming
Werkt snel en verdampt vanzelf
Ontwikkeld voor gebruik met emmer SOF 25S - enkel 700cc oppervlaktereiniger toe te voegen
Zeer zuinig in gebruik: 5 liter impregneert 490 doekjes (= 7 rollen)
Laat geen geur achter
Speciaal ontwikkeld voor automobieltoepassingen zoals autosleutels, deurgrepen, stuurwiel,
handrem, versnellingshendels, dashboard, bekleding en interieur in het algemeen.
Ook perfect voor reiniging van tafels, werkbladen, apparatuur, bedieningspanelen van machines
en apparaten, toetsenborden, touchscreens, enz.
Hoe te gebruiken
Open de SOF 25S emmer (in de emmer zit reeds een rol met 70 poetsdoeken)
Giet 700 cc. SAN 05 in de emmer
Laat 30 minuten rusten
Klaar voor gebruik
Indien gewenst kan SAN 05 ook gebruikt worden in combinatie met Finixa LSP 030
handverstuiver en Finixa SOF 20 - 19 ontvettingsdoeken.

4.

Verpakking en bewaring
Het product is verpakt in een 5 liter bidon en moet worden beschermd tegen bevriezing.
Houdbaarheid: 2 jaar

De bovenstaande informatie wordt te goeder trouw gegeven, maar de gebruiker moet zich ervan verzekeren dat de prestaties van
het product voldoende zijn voor zijn toepassing. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen niet worden beschouwd als
maximum- of minimumwaarden voor specifieke doeleinden. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het
falen van het product, tenzij er een volledige test is uitgevoerd. De opdrachtgever dient zelf te bepalen of de producten geschikt
zijn voor zijn eigen toepassing.
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