
Voor een milieuvriendelijke reiniging 
vanal uw oppervlakken en voor een
gegarandeerd onberispelijk resultaat.

KENMERKEN :
Gele, geparfumeerde vloeistof
 pH waarde ongeveer 11
Dichtheid ongeveer 1,020 g/cm³

Het  gamma GREEN'R  bevat  ingrediënten  van  plantaardige  oorsprong. 
Dat staat borg voor zeer doeltre�ende en milieuvriendelijke producten.
Om  te  beantwoorden  aan  de  vereisten  van  het  ECOLABEL*  moet  
worden voldaan aan een zeer  strikt bestek,  strenge prestatiecriteria,  
uiterste  aerobe  en  anaerobe  biologische  afbreekbaarheid  en  voor  
100%  recycleerbare  verpakkingen.  Respect  voor  het milieu  is  een  
plicht voor ieder van ons en op ieder ogenblik.

GEBRUIK :
GREEN'R EASY ALL is een zeer krachtige ontvettende allesreiniger. 
Dit ecologische, niet-schuimende reinigingsmiddel is gebruiks-
klaar en goedgekeurd voor voedselcontact. Het wordt manueel 
aangebracht en zorgt voor een e�ciënte reiniging en ontvetting 
van alle vloeren en wasbare oppervlakken zonder sporen na te 
laten. Het werkt snel en laat een zeer aangename, zachte en 
fruitige geur achter. Het is perfect om keukenoppervlakken en 
-vloeren te reinigen.
OPMERKING: Voor de reiniging van beschermde vloeren of broze 
oppervlakken raden we u aan om GREEN'R EASY CLEAN te gebrui-
ken.
GREEN'R EASY ALL heeft een zeer beperkte impact op het milieu 
en levert tegelijkertijd een superieure prestatie in vergelijking met 
de andere producten op de markt, zelfs met de krachtigste allesrei-
nigers.

GEBRUIKSAANWIJZING : 
GREEN'R EASY ALL wordt onverdund gebruikt door rechtstreekse 
verstuiving (een lichte druk volstaat) op het te behandelen oppervlak.
Als het middel wordt gebruikt voor oppervlakken die in contact komen 
met voedsel is spoelen verplicht. Dankzij zijn samenstelling is het 
product gemakkelijk te spoelen.

Bij voorkeur gebruiken voor de datum die onderaan de bus wordt vermeld.

Ultra ontvettend

Niet-schuimend

Goedgekeurd
voor
voedselcontact

Geur: 
pompelmoes*

VERPAKKING :
Réf. 547201   12 x 750 mL 
Réf. 547243    2 x 5L

E A S Y  A L L

• Enkel voor professioneel gebruik
• Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar op aanvraag.

P R O F E S S I O N A L  H YG I E N E

CHRISTEYNS N.V. - Afrikalaan 182 - 9000 Gent - België - Tel.: + 32 9 223 38 71 - Fax: + 32 9 233 03 44 - www.christeyns.com
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