PROFESSIONEEL REINIGINGSPRODUCT
CLEAN.SAFE.EFFICIENT

Brial TOP
INTERIEURREINIGER
Brial TOP heeft een aangename geur, reinigt streeploos harde oppervlakken en laat deze
schoon en glimmend achter. Het product is pH-neutraal, is geschikt voor alle materialen
en is huidvriendelijk. Met de blauwe kleurcodering is Brial TOP perfect geschikt als
dagelijkse onderhoudsreiniger te gebruiken als spray of voor handmatige vloerreiniging
met gebruik van het Ecolab rasanTEC® mopsysteem. Brial TOP is onderdeel van de TOP
range die bestaat uit vijf hoogwaardige producten voor het dagelijks onderhoud.
Toepassingsgebied: Voor alle afwasbare oppervlakken zoals glas, marmer, email etc.
n CLEAN - Maakt streeploos schoon en behoud de glans.
n SAFE - Materiaal en huidvriendelijk.
n EFFICIENT - Naspoelen niet nodig.
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1 Raadpleeg het productlabel en lees de
werkinstructies voor gedetailleerde
gebruiksaanwijzing.
2 Verdun 50-200 ml Brial TOP met 10 l
water afhankelijk van de vervuiling.
3 Veeg het oppervlak en laat het drogen.
We adviseren Brial TOP te gebruiken in
combinatie met kleurgecodeerde Polifix
microvezel doeken om kruisbesmetting
te voorkomen.
4 Voor handmatige vloerreiniging
adviseren wij het product te gebruiken
met het rasanTEC® mopsysteem.
5 Naspoelen niet nodig.

OPMERKINGEN / INFORMATIE
Test het materiaal vóór gebruik op
een onzichtbare plaats. Plaats een
waarschuwingsbord "Let op natte vloer"
tot de vloer droog is.
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Veiligheidsinformatiebladen zijn op
aanvraag beschikbaar.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Voor verdere informatie en
veiligheidsinstructies raadpleeg het
productlabel en veiligheidsinformatieblad.
OPSLAG
Aanbevolen opslag tussen -5° and 40°C.
VERPAKKING
12 x 1 l
2x5l
200 kg
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