
Oppervlaktereinigers 
 

 

Productnaam :MULTI HERBAL 
 (Hygiënische reiniger met mint aroma) 

 

Algemene beschrijving : 
 

Een algemene reiniger met bio-alcohol met een diepe en 
krachtige werking. Naspoelen is niet nodig. Geschikt voor alle 
soorten afwasbare oppervlakken. De aangename mint geur 
geeft een extra frisheid en natuurlijke hygiëne.  
Wordt door klanten zeer gewaardeerd.  
 

Eigenschappen : 
 

Reinigt snel vele soorten afwasbare oppervlakken. Speciaal 
aanbevolen voor de horeca (tafels, uitstalkasten, etalages, 
balies etc.) 
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GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90% vlgs.statuut: 

Regulation 648/20047CE 

Artikelnummer en verpakking : 
 

LSLG012 : Sprayfles à 750 ml – verpakt per 12 stuks 
LSLG013 : Sprayfles à 750 ml – verpakt per 6 stuks  

Waarschuwing : 
 

In geval van inslikken of ongeval, raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
 

Houd in originele verpakking goed gesloten. Bescherm tegen intense hitte en kou. Voorkom bevriezing. Niet in direct zonlicht 
bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
 

Spray het product direct op het te behandelen oppervlak en 
wrijf het uit tot de gewenste helderheid er is. 

Technische data :  
 

Mogelijkheden : Algemene reiniger met bio-alcohol, gemaakt 
voor het snel en krachtig reinigen van alle soorten afwasbare 
oppervlakken. Droogt snel zonder na te hoeven spoelen.  
Laat een aangename geur achter van frisheid en mint. 
 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Groen 

Geur Mint 

PH (20º)    10.5 +/- 0.4 

Dichtheid (20º)    0.983 – 0.987 Gr./cc  

  
 

Samenstelling :  Alcohol. Anionogene reinigers. Parfum  

Veiligheid en gebruik : 
 

Slik de vloeistof niet in. Houd buiten het bereik van kinderen. Gebruik dit product in goed geventileerde ruimten.  
Material Safety Data Sheet (MSDS) is te downloaden vanaf www.tripleclean.nl of www.thomil.com 
Middel is voor professioneel gebruik 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 

Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  

Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 
 

 

NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 
Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 

http://www.tripleclean.nl/

