NL
Greenex groen- en schimmelverwijderaar - 5 l
ALGEMEEN

Ontsmettingsmiddel met bactericide en fungicide werking, ontmosser, groen en
schimmelverwijderaar
 Geschikt voor gebruik als ontsmettingsmiddel in de voedingssector en in
verzorgingsinstellingen (PT2/PT4/PT10)
 Geschikt voor het verwijderen en voorkomen van mosbegroeiing, groenaanslag en
schimmels op alle waterbestendige oppervlakken
 Toelatingsnummers: België: BEREG00152, Nederland: 14485N, Frankrijk: 42594,
Luxemburg: 137/15/L

pH 6,1
Reinigingskracht Krachtig
Geschikt voor
PVC of vinyl kunststofvloeren  Linoleum  Vloeren met polymeer beschermlaag  Rubbervloeren  Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend)  Natuursteen, niet
zuurgevoelig  Keramische tegels  Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren  Gietvloeren, epoxyvloeren, PUvloeren
en harsgebonden composietvloeren

GEBRUIK
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
 De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.
 Het gebruikte reinigingsmiddel afspoelen met proper water. Overtollige vloeistof verwijderen.
 Vervolgens de vereiste concentratie Greenex in koud water oplossen en gedurende de voorgeschreven inwerkingstijd laten
inwerken.
 Grondig naspoelen met proper water.
Dosering: 8 ml per liter water.
Inwerkingstijd: minimum gedurende 5 minuten laten inwerken.
Voor specifiek gebruik in Ziekenhuizen:
 Greenex is uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van
tbcafdelingen; isolettes, oppervlakken en apparatuur n keukens, toiletten en overige sanitair.
 Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten) uitsluitend na gebruik en voor reiniging en
sterilisatie.
Voor bestrijding groene aanslag:
 Op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen, muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielsen,
tuinmeubel,...
 Dosering: 5 liter per 100 liter water.
Voor waterbedden:
 Om groei van algen en bacteriën te voorkomen.
 Dosering: 100 ml per 300 liter water.
OPMERKING: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

© BOMA  info@boma.eu  www.boma.eu

1/3

NL
Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. BOMA is niet verantwoordelijk
voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.

50ML GREENEX PER 1L
AQUA

© BOMA  info@boma.eu  www.boma.eu

5 MIN.

2/3

NL
Greenex groen- en schimmelverwijderaar - 5 l
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen product (LxHxB) 18.5 x 28 x 13.5 cm

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product
Artikelnr
Eenheid
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EANcode

205834
Bus
18.5 x 28 x 13.5 cm
5121 g
5175 g
5420015505164

Verpakking
Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EANcode

4
38 x 29 x 28 cm
20840 g
5420015508844

Pallet
Aantal per pallet
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