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909  Interieurreiniger Complete
Human Technology®

Nieuwe multifunctionele interieurreiniger voor kunststof-, glas- en textieloppervlakken. Korte inwerktijd en 
sterke reinigende werking. Gemakkelijk in gebruik door opschuimen. Het oorspronkelijke uiterlijk van kunststof 
oppervlakken wordt niet aangetast  Onaangename geuren worden geneutraliseerd. Laat geen strepen achter op de 
voorruit.

TUNAP Human Technology®:
 B Alle inhoudsstoffen zijn afzonderlijk door het NSF* getest
 B Zonder allergene geur- en kleurstoffen
 B Zonder oplosmiddelen
 B Zonder zenuwbeschadigend n-hexaan
 B Zonder toxicologisch relevante symbolen
 B *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Eigenschappen
 B Streepvrije reinigende werking door speciale oppervlakte-actieve stof.
 B Insectenresten worden krachtig losgeweekt dankzij de geoptimaliseerde verdamping
 B Betrouwbare verwijdering van olie- en vetresten uit textiel
 B Zonder schadelijke parfumoliën
 B Uitstekende materiaalcompatibiliteit
 B Het oorspronkelijke uiterlijk van kunststof oppervlakken wordt niet aangetast (bijv. dashboards)

Toepassingsgebied
 B Kunststof oppervlakken
 B Bekleding
 B Glazen oppervlakken
 B Gelakte kunststof oppervlakken in het interieur

Instructies
Productinformatie in acht nemen. Goed schudden voor gebruik. Te reinigen vlakken inspuiten en laten 
inwerken.

Opmerking
 B Voor gebruik in de levensmiddelenindustrie: Na gebruik van het product moet het behandelde oppervlak 

worden afgewassen met drinkwater.

Productomschrijving Inhoud Verpakkingseenheid Artikelnummer
Interieurreiniger Complete 500 ml 12 st. MP90900500AB

Extra accessoires Verpakkingseenheid Artikelnummer
Microvezeldoek kunststof & bekleding 1 st. G85847
microvezeldoek glasreiniging, 0 1 st. G85848
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