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PROFESSIONEEL REINIGINGSPRODUCT
CLEAN.SAFE.EFFICIENT.

Kristalin Bio
GECONCENTREERDE 
SANITAIRREINIGER
Kristalin Bio heeft een unieke biologische actieve formule die urinezuren afbreekt. Het 
product verwijdert onaangename geur en organisch vuil van oppervlakken. De bacteriële 
sporen verteren vet, olie, eiwitten, vetten en zetmeel samen met ander organisch afval. 
Kristalin bio verwijdert het vuil van de voegen van tegels en houdt de afvoerleidingen 
schoon in drukbezette publieke toiletten. Het 's nachts in laten werken van Kristalin bio in 
afvoerputjes en wastafels voorkomt verstopping en zorgt voor een schone afvoer.
Toepassing: Voor alle waterbestendige vloeren en oppervlakken. Ideaal geschikt voor 
druk bezette openbare sanitaire ruimten.

n CLEAN - Bacteriën verteren urinezuur, vet, olie, eiwit, zetmeel en ander organisch vuil 
en verwijderen onaangename geur aan de bron.

n SAFE - Gebaseerd op een veilige micro-organisme-technologie.

n EFFICIENT - Kristalin bio vermindert water- en arbeidskosten, door de continue 
werking van het product tijdens maar ook na toepassing.

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING
1 Raadpleeg het productlabel 

en schoonmaakplan voor 
een gedetailleerde gebruiksaanwijzing.

2 Draag beschermende kleding wanneer u 
het product toepast.

 
VOOR OPPERVLAKTE REINIGING
3 Voeg 100-120 ml Kristalin Bio toe per 

liter water.
4 Veeg het oppervlak na met een doek of 

spons. Spoel na met water en veeg na 
met een vochtige doek. Gebruik Kristalin 
bio met een rode Polifix microvezel doek 
om kruisbesmetting te voorkomen.

 
VOOR HANDMATIGE VLOERREINIGING
5 Maak een 2% oplossing in een emmer  

(200 ml per 10 l).
6 Dweil de vloer en laat de vloer drogen. 

Ecolab adviseert om het product te 
gebruiken in combinatie met het Ecolab 
RasanTEC mopsysteem.

7 Naspoelen niet nodig.

OPMERKINGEN / INFORMATIE
Allen voor professioneel gerbuik!

VEILIGHEIDSINFORMATIE
Niet mengen met andere producten!
Niet gebruiken in spuitbussen met 
hoge druk. Lees voor gebruik altijd 
eerst het product label en het 
veiligheidsinformatieblad. Voor verdere 
informatie en veiligheidsinstructies 
zie het productlabel en het 
veiligheidsinformatieblad.

OPSLAG
Bewaren tussen de 5° en 45° C in de 
originele verpakking.
pH waarde (conc): 7 to 9

VERPAKKING
6 x 1 l
2 x 5 l
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