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Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product

Neomat GMS
Alkalisch reinigingsmiddel voor gebruik in 

schrob-/zuigmachines

Toepassing
Reinigingsmiddel voor alle water- en alka-
libestendige harde vloerafwerkingen.
In het bijzonder geschikt voor gebruik in 
schrob-/zuigmachines.

Eigenschappen
Verwijdert vergrauwing (= mengsel van kalk 
en vuil) van stenen vloeren.
Goede ontvettende eigenschappen.
Reinigt grondig en snel.
Laagschuimend, dus geschikt voor gebruik 
in schrob-/zuigmachines.

Dosering
Grondige reiniging : 1 tot 1,5 ltr op 10 ltr 
water.
Dagelijkse reiniging: 100 tot 250 ml op 10 
ltr water.

Gebruiksaanwijzing
Grondige reiniging:
• Los en grof vuil verwijderen met stofwisser  
 of vliesdoekhouder
• Neomat GMS doseren in de schoonwater- 
 tank van de schrob/zuig-machine.
• Schrobben met de schrob-/zuig-machine,  
 zonder opzuiging van de oplossing.
• Gedurende 5 tot 10 minuten laten in-  
 werken.
• Vervolgens opnieuw schrobben met de  
 schrob-/zuigmachine; ditmaal onmiddellijk  
 de oplossing opzuigen.

Dagelijkse reiniging:
• Los en grof vuil verwijderen met stofwisser  
 of vliesdoekhouder.
• Neomat GMS doseren in de schoonwater- 
 tank van de schrob/zuig-machine.
• De vloer tegelijkertijd schrobben en   
 droogzuigen.
• Gebruik voor hoeken en kanten Neomat  
 GMS in een dubbele rolemmer met pers  
 en reinigen met een Rasant vlakmop.

Ingrediëntendeclaratie volgens 
89/542/EEG
5-15% NTA, minder dan 5% niet-ionogene 
oppervlakte actieve sto�en, minder dan 
5% fosfonaten. Overige ingrediënten: 
kaliumhydroxide en silikaten.

pH waarde
Onverdund: 13,5

Opslag
• Vorstvrij en in gesloten verpakking be-  
 waren.
• Niet samen met voedings- en/of
  genotmiddelen opslaan.
• Niet samen met zuren in een opslagreser- 
 voir opslaan.

Let op!
• Veroorzaakt ernstige brandwonden.
• Bij aanraking met de ogen onmiddel-  
 lijk met overvloedig water afspoelen en  
 deskundig medisch advies inwinnen.
• Na aanraking met de huid onmiddellijk  
 wassen met veel water.
• Draag geschikte handschoenen en een  
 beschermingsmiddel voor de ogen/ voor  
 het gezicht.
• In geval van ongeval of indien men zich  
 onwel voelt, onmiddellijk een arts raadple- 
 gen

Verpakking
Can à 10 ltr.
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