PRODUCT INFORMATIE
ACTI Spray
ECOLOGISCHE BIO-ALCOHOLSPRAY
Beschrijving:
ACTI Spray is een gebruiksklare BIO Alcoholspray. Zeer geschikt
voor (tussentijdse) hygiëne van alle afwasbare oppervlakken.
ACTI Spray is gebaseerd op 100% biologische alcohol uit natuurlijke gisting.
Daarmee is het veilig voor het milieu, bevat het geen gevaarlijke componenten,
is mild voor de huid en veilig voor mens en dier. Zeer geschikt voor dagelijks
gebruik.
Eigenschappen:
ACTI Spray bevat ontvettende eigenschappen en zorgt voor een optimale hygiëne op alle waterbestendige
materialen. Het product kan sommige materialen (bepaalde kunststoffen, coatings, verf ) aantasten. Geadviseerd
wordt het product vooraf op een niet zichtbare plaats te testen op mogelijke aantasting. Zorg bij gebruik in kleine
ruimten voor voldoende ventilatie. Niet in contact laten komen met onder spanning staande elektrische
onderdelen.
Toepassing:
(Sterk) vervuilde oppervlakken of gebruiksvoorwerpen vooraf reinigen met Eco2Work GREASE Clean.
Vervolgens grondig afspoelen met schoon water en nadrogen met papier. Spray, zo nodig met tussenpozen
meerdere malen, zoveel ACTI Spray op het te behandelen oppervlak of voorwerp, dat dit gedurende de gehele
inwerktijd vochtig blijft. Spoel oppervlakken die met voedingsmiddelen in aanraking komen na gebruik altijd na
met schoon water. Minimale inwerktijd: 2 minuten.
Minimale doseringsrichtlijnen:
10 ml. ACTI Spray per 0,5 m2 te behandelen oppervlak. ACTI Spray wordt gebruikt met behulp van de speciale
duurzame sprayflacon. Het product is gebruiksklaar. Bij verdunning verliest het middel aan werking.
Voordelen:
• 100% veilig voor het milieu, mens en dier.
• 100% biologisch afbreekbaar.
• Optimale (tussentijdse) hygiëne voor kleinere oppervlakken.
• Ontvettende eigenschappen.
• Snel en efficiënt werken met de speciale Spray- & Foamflacon.
Innovatieve duurzame technologie:
ACTI Spray is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Alle Eco2Work producten worden ontwikkeld
conform de strenge richtlijnen van het Eco2Work duurzaamheidsmanifest. Kijk op
www.eco2work.com/duurzaamheidsmanifest voor meer informatie.
Verpakking:
De speciale gebruiksklare verpakking voorkomt onnodige milieubelasting door overdosering of spil.
 12 x 750 ml. Sprayflacon
Art.code: I-211021
Technische informatie:
 Transparante vloeistof
 pH in concentraat: ca. 8
Transport, hantering en opslag:
ACTI Spray is licht ontvlambaar. Bij normaal gebruik is het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen niet
nodig. Raadpleeg het MSDS voor informatie over de beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag.
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