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EU Ecolabel:
DE/020/458

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  1219

Overige informatie
Doos met 12 fl. à 1 l art.nr. 00992
Jerrycan à 10 l art.nr. 30997

Toepassingsbereik
MILIZID ECO is geschikt voor het reinigen van alle zuurbestendige, afwasbare oppervlakken, 
inventaris, tegelwanden en vloeren.

    

Gebruiksaanwijzing
Voor het dagelijks reinigen van normaal verontreinigde oppervlakken, gebruik 10 ml MILIZID 
ECO op 4 liter koud water (vanaf 0,25%), met behulp van de oplossing in een tweefasen nat 
reinigingssysteem. Gebruik een hogere dosis bij hardnekkig vuil, pas zonodig onverdund toe. 
Spoel na een korte inwerkperiode af met schoon water. Voegen vooraf inweken.
Reiniging van toiletten/urinoirs:
breng MILIZID ECO onverdund onder de rand aan, bewerken met een toiletborstel en spoelen 
na een korte inwerktijd (maximaal 5 minuten) na.
Let op: alvorens aan te brengen de wc-bril volledig omhoogklappen. Dit sanitaire reinigings-
concentraat kan uiterst spaarzaam worden gebruikt. Een juiste dosis bespaart kosten en brengt 
het milieu minder schade toe.

10ml/4l
  

Producteigenschappen
•  Bekroond met het Ecolabel van de Europese Unie ("EU-Ecolabel")
•  Goede kalk- en olie-/vetoplossend vermogen
•  Aangename natuurlijke geur
•  Geschikt voor alle reinigingsprocedures, ook voor milde schuimreiniging
•  Eenvoudige, ergonomische toepassing van de praktische spuitmondflacon

Opmerking
Niet zuurbestendige voegen en armaturen voor reiniging inweken. Na het reinigen van vloeren, 
wanden en huisraad altijd nabewerken met schoon water. MILIZID ECO niet gebruiken op  
kalkhoudende (bijv. marmer) of zuurgevoelige oppervlakken, zoals emaille, die niet voldoen aan 
de DIN-norm. Controleer de materiaalverdraagzaamheid van MILIZID ECO op een onopval-
lende plaats. Het product is uitsluitend bestemd voor commercieel gebruik. Buiten het bereik van 
kinderen bewaren. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Sproeinevel niet inademen.

  

Service
Voor sproeireiniging de originele MILIZID hand- en druksproeiers gebruiken, die van een  
speciaal EU-label kunnen worden voorzien. Bel naar onze bestelhotline en bestel naar behoefte 
speciale ECO-labels.
Hotline:  +49 89 3506080

Sanitairreiniger & kalkoplosser

8 102 4 126 140pH conc


