Jefo Bio Cleaner 7 in 1
Omschrijving
Milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel voor het reinigen van alle oppervlakken. Jefo
Bio Cleaner 7 in 1 is een industrieel reinigingspreparaat op enzymenbasis. Voor alle hygiënische
reiniging (grootkeukens, horeca,...) en alle oppervlakken. Biologisch afbreekbaar en totaal
veilig voor mens en milieu. Jefo Bio Cleaner 7 in 1 vergemakkelijkt de HACCP-methode.
Voor de totale hygiënische zuiverheid:
100% actief bioproduct
Totaal veilig voor mens, dier en materiaal
Biologisch afbreekbaar
Kalk verwerkend, niet-buitend
Garandeert de werking van septische putten
Toepassingsgebieden en Gebruiksaanwijzing
Afwassen met de hand
Doe 2 eetlepels in het afwas water en zet de afwas erin. Na ongeveer 15 minuten afspoelen.
(voorkeur warm water van ca. 50°C ). Uitermate geschikt voor glaswerk.
Aangebrande bodems: met poeder bedekken. Warm water bijvoegen. Na ongeveer 30 minuten
afvegen. Prikkers – prijsetiketten: 15 minuten onderdompelen.
2.
Vaatwasmachine
60°C en 25 gram toevoegen is voldoende voor een perfect resultaat. Voorspelen in niet nodig.
Uitermate geschikt voor glaswerk.
3.
Afvoerbuizen
Vieze geuren en ontstoppingen verdwijnen meteen. Het water afkomstig van allerlei punten
(wasmachine, afwas, vaatwasmachine, bad, vloerreiniging) bevat etensresten, vuil, enz. Deze
zetten vast op de wanden van de kanalisaties. Jefo Bio Cleaner 7 in 1 maakt dit afval vloeibaar
(enzymen) en elimineert zo direct de bron van slechte geuren en verstoppingen.
4.
Koelruimtes, koelkasten
Gebruik 2 schepjes per emmer water. Bevochtigd de vloer of muur en na 5 minuten afvegen.
Alle bloedvlekken worden vloeibaar en zijn gemakkelijk te verwijderen.
5.
Wasmachine
Gebruik 60 gram Jefo Bio Cleaner 7 in 1 voor een volle wasmachine! Jefo Bio Cleaner 7 in 1 is
een uitstekend krachtwasmiddel, ook voor sterke bevuilde was zoals hand- en vaatdoeken,
overalls, bebloede stofjassen, zakdoeken, luiers, sportkledij, enz.
1.
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Jefo Bio Cleaner 7 in 1 = ontvlekker: verwijderd vlekken afkomstig van bloed, soep, wijn, koffie,
melk, ei, ketchup, gras, fecaliën, jam, chocolade…
6.
Oven, afzuigkap, braadspit
Doe 2 schepjes Jefo Bio Cleaner 7 in 1 in warm water om vervolgens het oppervlak te
bevochtigen met een spons of sproeier. Na 10 minuten afvegen. Mandjes of roosters kunnen
ondergedompeld worden.
Aangebrande bodems: met poeder bedekken, warm water bijvoegen en na ca. 30 minuten
afvegen.

Binnen en buitenshuis
Voor tafels, kasten, deuren, vloeren, houten en kunststoffen tuinmeubilair enz. volstaat 1
eetlepel Jefo Bio Cleaner 7 in 1 voor 1 emmer warm water. Oppervlak bevochtigen en na 10
minuten afvegen voor een hygiënische zuiverheid.
Bij regelmatig gebruik elimineert Jefo Bio Cleaner 7 in 1 het ontstaan van zwarte vlekken op de
voegen aan muren (ook in badkamer en douche).
Voor de verwijdering van groene afzettingen op tegels, gevels, balken, dorpels, afsluitingen,
muren, dakpannen, en ramen: 5 eetlepels Jefo Bio Cleaner 7 in 1 oplossen in warm water. Het
te behandelen oppervlak bevochtigen en zo laten. Niet schrobben. Na 2 a 3 dagen zijn de
afzettingen verdwenen.
7.

Voorzorgmaatregelen:
P280: Beschermende handschoenen/beschermede
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedreunde
een aantal mintuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
P321: Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P362: Verontreinigde kleding uitrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332+P337+P313:
Bij huidirritatie en oogirritatie: een arts raadplegen
Veiligheidsinformatie

GHS07 Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
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