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ALGEMEEN

Geconcentreerd handafwasmiddel zonder parfum.
- Effectieve reiniging van alle vaat. 
- Ontvet krachtig.
- Geen overbodig schuim.
- Geurloos.
- EU Ecolabel & Cradle to Cradle.

Citop Zero is een geconcentreerd ecologisch handafwasmiddel, zonder parfum voor 
professioneel gebruik. De detergenten zorgen voor een grondige ontvetting en een 
snelle afbraak van ingedroogd en aangekoekt vuil. Het product kan gebruikt worden 
voor het manueel reinigen van potten, pannen, borden, glas en alle wasbare 
keukenuitrusting.  Citop zero is vrij van chloor- of andere halogeenverbindingen en 
van detergenten afgeleid van petroleum. Alle gebruikte detergenten zijn van 
plantaardige oorsprong. Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig 
afbreekbaar.
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BE/019/010 GOLD

pH

GEBRUIK

5L AQUA + 4-8ML

Doseer 4 - 8ml Citop Zero in 5L warm water. Was de vaat met de hand. Sterk bevuilde voorwerpen even laten inweken en 
afwassen met spons of borstel. Goed afspoelen en aan de lucht laten drogen.
Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet 
verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen product (BxHxD) 9.3 x 25.4 x 6.3 cm

vorm:  Vloeibaar
kleur:  Licht Geel
geur:  Geen parfum
viscositeit:  500cP
oplosbaarheid in water:  Volledig
pH-waarde:  4 (niet verdund)
relatieve dichtheid:  1,036 Kg/L
vlampunt:  > 100°C

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product

Artikelnr
Eenheid
Inhoud
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EAN-code

4003333
Fles
1L
9 x 25.5 x 6.5 cm
1150 g
1050 g
EAN 5407003310559

Verpakking

Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EAN-code

12
37.5 x 26 x 20 cm
14050 g
EAN 5407003311679

Pallet

Aantal per pallet
Aantal lagen per pallet
Aantal per laag

720
5
144
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