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Overige informatie
Doos met 12 fl. à 1 l Art.nr. DRS00215 
Jerrycan à 10 l Art.nr. DRS00216

Gebruiksaanwijzing 
Afhankelijk van de mate van verontreiniging adviseren wij een dosering tussen 0,25 – 1,0 % 
voor handmatige reiniging. 
Sproeireiniging: 0,8 % – 1,0 % 
Machinale reiniging: 0,5– 1,0 % 
Juiste dosering spaart kosten en beschermt het milieu

10ml/4l 5ml/1l

Producteigenschappen
• Geconcentreerde, vloeibare en universeel toepasbare vloer- en oppervlaktereiniger met

uitstekende milieu-eigenschappen. Gecertificeerd en bevestigd door het EU-milieukeurmerk en
het Cradle to Cradle Gold-certificaat

• Verkrijgbaar in gerecyclede verpakkingen en draagt dus bij aan CO2-besparing
• De aanwezige reinigingsalcohol zorgt ervoor dat de gereinigde oppervlakken snel opdrogen,

zonder strepen of resten
• Zeer goede bevochtigingseigenschappen, zelfs op waterafstotende, bijv. PU/PUR gecoate

oppervlakken
• Zuinig doseren vanaf slechts 0,25%
• Niet gelabelde, gering schuimende formule die ook in automatische wassers kan worden

gebruikt
• Optimale materiaal- en huidbescherming door neutrale pH-waarde
• Ideaal voor één-stapsreiniging met bijv. voorgedrenkte doeken
• Geschikt voor de speciale eisen in cleanroomhygiëne
• Ruikt natuurlijk, fris naar Citroen & Gember

Opmerking
Het product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Buiten bereik van kinderen 
bewaren. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Sproeinevel niet inademen. Om plastic te 
besparen en bovendien de CO2-uitstoot te verminderen, raden wij aan de 1-litercontainers te 
hervullen vanuit de 10-liter jerrycan met behulp van een uitstroomkraan.

Service
LEVANTE ECO helpt de CO2-uitstoot te verminderen. Met behulp van een CO2-calculator, 
maken wij uw besparingspotentieel transparant en bieden wij ook een klimaatneutrale optie. 
Praat met uw verantwoordelijke gespecialiseerde adviseur of neem rechtstreeks contact met ons 
op +49 893506080 of ksc@dr-schnell.com

Ecologische alcoholglansreiniger

Toepassingsbereik 
Ideaal voor alle waterbestendige, gecoate en ongecoate vloerbedekkingen, bijv. natuur- en 
kunststeen, rubber, linoleum PVC etc. Door zijn uitstekende bevochtigende eigenschappen kan 
het ook worden gebruikt op PU/PUR-gecoate vloerbedekkingen. Residuvrije oppervlakkenreiniging 
van gladde, glanzende oppervlakken, bijv. kunststof, lak, glas, keramiek, metaal. Geschikt voor 
het vochtig reinigen van geoliede, met was behandelde houten oppervlakken. Niet gebruiken 
op niet verzegeld hout en plexiglas!
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