
Innovation in cleaning and protection

JS Cleaner

De geconcentreerde reiniger met vuiloplossend vermogen

Bijzondere voordelen

- Ontvet krachtig 
- Koud te gebruiken 
- Laat geen strepen achter 
- Laat een frisse geur achter 
- Multifunctioneel 



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
JS Cleaner is een biologisch afbreekbare, geconcentreerde, water 
verdunbare reiniger met oppervlak actieve stoffen. Kan gebruikt 
worden in horeca, verzorging en alle bedrijven waar dagelijks 
gereinigd word. Kan veilig toegepast worden op diverse 
ondergronden en laat een frisse geur na. 
Toepasbaar op o.a  tafels, glas, marmer, metalen, tegels, zeil, 
linoleum, hout en met was behandelde vloeren. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Doseren afhankelijk van de vervuilingsgraad waarbij het 

uitgangspunt 1:50 is (200ml op 10 liter water) tot 1:100 (100ml 
op 10 liter water). 

2. Bij gebruik als glasreiniger doseren op 1:250 (40ml op 10 liter 
water) voor een streeploos effect. 

3. Oppervlakte insproeien of benatten en afnemen met 
bijvoorbeeld een microvezeldoek. 

4. Kan in een mop systeem gebruikt worden. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te 

behandelen .ondergronden teneinde zowel de hechting als het 
esthetisch resultaat te beoordelen.

Bijzondere voordelen: 
- Ontvet krachtig. 
- Koud te gebruiken. 
- Laat geen strepen achter. 
- Laat een frisse geur achter. 
- Multi functioneel

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Kleur: 
Reuk: 
pH: 
Afbreekbaarheid:

Vloeistof 
Geel 
Fris 
7 
100% Biologisch afbreekbaar

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Draag 
oogbescherming, beschermende handschoenen. Bij aanhoudende 
oogirritatie: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen 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.  
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