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PROFESSIONELE SCHOONMAAKSYSTEMEN VOOR GEBOUWEN

CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Into Action Clean S
ECO-GECERTIFICEERDE SUPER-GECONCENTREERDE  
SANITAIRREINIGER
Into Action Clean S is een zeer efficiënte supergeconcentreerde zure sanitairreiniger voor dagelijks

gebruik en zware bevuiling. Dit product is zeer geschikt voor milieubewuste consumenten, 

aangezien het product verpakt is in een lichtgewicht navulflacon gecombineerd met de 

Into action Clean S doseerflacon. 

Into Action Clean S verwijdert effectief kalk en urinsteen als ook zeep-resten, lichaamsvet en vuil.
Into Action Clean S is rood kleurgecodeerd en heeft een frisse en fruitige geur.  
Into Action Clean S maakt deel uit van de productgroep die door EU Ecolabel is gecertificeerd 
als een ecologisch goedgekeurd product.  

Toepassingsgebied: Voor dagelijkse reiniging van alle zuurbestendige oppervlakken in de badkamer 

en andere sanitaire ruimten met hard water.  
 Clean  - De speciale werking tussen oppervlakteactieve stoffen en zuur zorgt voor een effectieve 

   reiniging en ontkalking van alle zuurbestendige oppervlakken.

 

 Safe - Eenvoudige en nauwkeurige dosering met de navulbare doseerflacon voorkomt overdosering.
 Efficient - Super-geconcentreerd product zorgt voor een uitstekende reiniging en ontkalking bij 

een lage gebruikshoeveelheid. 

 
  

 

GEBRUIKSAANWIJZING

1 Raadpleeg het etiket en lees de werk- 

instructies voor gebruik.   

2 

  

3 Om de doseerflacon te gebruiken, houdt

de flacon een keer ondersteboven om 

te doseren in een sprayflacon of een emmer,

afhankelijk van de vevuiling.

4  Neem het oppervlak af. Het is aan te raden

om Into Action Clean S te gebruiken in 

combinatie met de kleurgecodeerde 

Polifix microvezeldoeken om kruisbesmetting 

te voorkomen.    

 

  

5  Spoel na met water of neem af met een 

vochtige schone  doek.  

6  Voor manuele reiniging van de vloer, 

wordt geadviseerd om het product te 

gebruiken in combinatie met het 

RasanTEC mopsysteem.    

OPMERKINGEN / INFORMATIE

In vergelijking met andere producten is van dit 

product maar een kleine hoeveelheid nodig.

Juiste dosering bespaart kosten en minimaliseert 

de impact op het milieu.  Meer informatie vindt u

op de EU eco-label website http://ecolabel.eu 

Test voor gebruik het product op een onopvallende 

plaats. Niet gebruiken op marmer.
Plaats een waarschuwingsbord “Pas op, natte vloeren.” 

en laat deze staan tot de vloer geheel droog is.

Uitsluitend voor professioneel gebruik! 

Veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.

  

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Niet mengen met andere producten. 

Buiten bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg voor 

verdere informatie en veiligheidsinstructies het 

productlabel en het veiligheidsinformatieblad.   

OPSLAG

Bewaren tussen de -5 en 35°C. 

pH (conc.): 1.5

  
VERPAKKING
6 x 1 L : 9069190

doseerflacon 3 x 1,5L : 10010261  
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Om de doseerflacon te vullen, moet de 

navulflacon op de doseerflacon geplaatst 

worden (rode dop). Druk de flacon naar 

beneden zodat de verzegeling verbroken 

wordt en wacht totdat de navulflacon 

leeg is.
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