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GREEN'R All 
Multifunctionele ontvettende reiniger 

 
 
 
 
 
 
 

GREEN'R biedt een antwoord op de nieuwe, ecologische hygiënenormen met een uitgebreid assortiment goed 
presterende producten met een ecologisch label. De producten zijn niet giftig en niet schadelijk voor het 
milieu. Zelfs in lagere doses en bij lagere temperaturen laten ze onberispelijke resultaten en maximale 
efficiëntie zien, terwijl ze besparen op water, transportkosten en verpakking. 

EIGENSCHAPPEN 
GREEN'R All is een zeer doeltreffende multifunctionele ontvettende reiniger (organisch en mineraal vet). 
Verdund, met de hand of in een industriële machine (autoscrubber), zorgt dit product voor een doeltreffende 
reiniging en ontvetting van alle vloeren (beton, cementdekvloer, vuurvaste steen, tomettes, zandsteen, hars, 
epoxy, betegeling) en alle afwasbare oppervlakken zonder sporen na te laten. Het werkt snel, glanst en laat een 
zeer aangename zachte en fruitige geur na.  
NB: In het geval van beschermde vloeren of kwetsbare oppervlakken adviseren wij u GREEN'R Floors, GREEN'R 
Floors Forest of GREEN'R Floors Fruits te gebruiken. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
GREEN'R All wordt verdund aangebracht op oppervlakken en wordt handmatig toegepast of in industriële 
machines. Afspoelen met water is verplicht voor oppervlakken die in contact kunnen komen met 
voedingsmiddelen. 
 
Aanbevolen dosering: 

• Vervuilde oppervlakken: 5 g/l of 40 ml per 8 liter water 
• Licht vervuilde oppervlakken: 2.5 g/l or 20 ml per 8 liter water 

KENMERKEN 

• Geel geparfumeerde vloeistof liquid 
• pH (20°C): 10,5 - 11,4 
• Dichtheid (20°C): 1.030 

• ULTRA-ONTVETTER 
• NIET-SCHUIMEND 
• VEILIG VOOR VOEDSELCONTACTPLAATSEN 
• GRAPEFRUIT GEUR 
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MILIEU 
Het is belangrijk de dosering en de laagste aanbevolen temperatuur te respecteren om het energie- en 
waterverbruik te minimaliseren en de watervervuiling te beperken. 100% recyclebare verpakking. Gooi de 
verpakking weg via een afvalverzamelpunt. Uitsluitend voor professioneel gebruik. 

WETGEVING 
Dit product voldoet aan: 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 
(CLP-verordening). Het product is verpakt en geëtiketteerd volgens de criteria die in deze verordening zijn 
vastgelegd. 
Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia (Detergentenverordening). De oppervlakteactieve 
stof(fen) in dit preparaat voldoet (n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in deze 
verordening. 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Alle stoffen in dit product zijn geregistreerd voor hun 
gebruik onder REACH. Het product bevat geen kandidaat-stof van zeer zorgwekkende stoffen. Een 
veiligheidsinformatieblad dat voldoet aan REACH is op verzoek beschikbaar voor de gebruiker. 

OPSLAG 
Bewaren tussen 5 en 40°C 
36 maanden houdbaar 

VERPAKKING 
2 x 5L can 
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