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Bijzondere voordelen: 
• Sterk ontvettend 

• Vuil afstotend (Nano) 

• PH neutraal 

• Een product voor alles 

• Totaal onschadelijk 

• Maakt streeploos schoon 

Juma Solutions BV Ootmarsumsestraat 102A 7602 JP Almelo

Onvetten 

De meeste alles reinigers zijn 
niet PH neutraal en kunnen 
toch ondergronden aantasten. 
Ook laten ze vaak strepen na 
en is het resultaat niet 
bevredigend. 

  

De oplossing 

neutraal Plus is een veilige 
ecologisch verantwoorde 
reiniger met een snelle 
werking. 
Laat een onzichtbare veilige 
beschermlaag achter waardoor 
vervuilingen zich moeilijke 
hechten aan de ondergrond, 
waardoor de reiniging in de 
toekomst makkelijker zal gaan. 
Laat geen doffe strepen of 
waas achter. 

Soorten Vervuiling 

Alle afwasbare oppervlakken 
zoals: werkbladen, vloeren, 
tegelwanden, ramen en 
voertuigen. 

NEUTRAAL PLUS 
 De vuilafstotende allesreiniger
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Omschrijving: 
Neutraal Plus is een neutraal reinigingsproduct voor het verwijderen van atmosferische vervuiling, industriële 

aanslag en gebruiks- verontreiniging van watervaste oppervlakken. Door de speciale detergenten bevat 

Neutraal Plus geen schadelijke en agressieve componenten waardoor het vrijwel overal volledig mens en 

milieuvriendelijk kan worden toegepast. Neutraal Plus is een alleskunner die veilig toepasbaar is op gecoate, 

betegelde, kunststof, (gecoat) aluminium, stucwerk, ISPO, kozijnen, beplating, etc. 

Tevens laat het door Nano technologie een onzichtbare beschermlaag achter waardoor de reiniging 

makkelijker word. 

Gebruiksaanwijzing: 
1. Aanbrengen met een spons, pad of nevelspuit (grove druppel) in de verhouding 1:20 tot 1:100 (vermengd 

met warm water) afhankelijk van de ondergrond en mate van vervuiling. 

2. Reinig het oppervlak, na 3-5 minuten inwerken ,met eventueel een borstel of spons. 

3. Spoel de ondergrond na of neem af met schoon water. 

4. Raadpleeg bij twijfel altijd uw adviseur. 

Bijzondere voordelen  Neutraal Plus: 
• Maakt streeploos schoon. 

• Lost volledig op in water, onthard het water, verwijdert vuil, is veilig voor de lak, onderdelen, glas en rubber. 

• Door de speciale penetranten bereikt het de vervuiling tot diep in de poriën. 

• Is volledig in water oplosbaar en biologisch afbreekbaar 

• gereinigde oppervlakken blijven langer schoon. 

Eigenschappen: 
Fysische eigenschappen: Vloeistof 

Kleur:    Paars 

Reuk:    fris 

Type:    Biologisch afbreekbaar synthetische oppervlakte actieve stoffen 

PH:    7 

Afbreekbaarheid:  100% Biologisch afbreekbaar 

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijk ervaringen, bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de TPI, en 

MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 

aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker. 

Alle producten die wij vertegenwoordigen zijn verwerkt en geproduceerd volgens de volgende regels: 

cosmetische GMP ,milieuzorg ISO 14001, kwaliteits ISO 9001,HACCPen NEN normering. 
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