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BESCHRIJVING:

VOORZORGSMAATREGELEN
VOOR OPSLAG:

Orbio MultiSurface Cleaner is een universeel oppervlakte
reinigingsmiddel.
TOEPASSINGEN:
•
Gebruik op harde, niet-poreuze en zachte oppervlakken.
Gebruik rechtstreeks op het oppervlak of spuit op een
doekje of spons. Veeg het oppervlak droog. Minimum pH
voor gebruik is 10.
•
Vervangt
lichte
schoonmaakmiddelen,
roestvrijstaalreinigers,
allesreinigers,
glasreinigers,
tapijtreinigers.
•
Kan op zowel geverfde als ongeverfde vloeren worden
gebruikt.
•
Kan worden gebruikt op spiegels, glas, roestvrij staal,
aanrecht, stenen tegels, VCT-vloeren,
•
Detailhandel,
onderwijsinstellingen,
medische
instellingen,
kantoren,
magazijnen
en
distributiefaciliteiten.

EN

EIGENSCHAPPEN

Container:

Houdbaarheid van
Surface Cleaner

Gesloten spuitfles

30 dagen

Verzegelde
fles/container
(concentraat)
Emmer

90 dagen

Orbio

Multi-

Tot 8 uur, afhankelijk van de
vervuilde dweil die weer in de emmer
wordt gedoopt

BEPERKINGEN:
•
Voor een goede hygiëne mag u het product niet met
andere chemicaliën mengen, waaronder kleur en
geurstoffen.
•
Niet verdunnen.
Fysische eigenschappen van Orbio Multi- Surface
Cleaner:

VOORDELEN:
•
Schuimt niet
•
Emulgeert diverse vuiltypen, waaronder plantaardige
oliën
•
Kan op diverse type oppervlakken worden gebruikt
•
Zonder schuim biedt het extra veiligheid voor
geautomatiseerde schrob zuig machines en worden
essentiële onderdelen van de machine niet beschadigd.
•
Geen geurstoffen

Orbio Multi- Surface Cleaner

Eigenschap

Resultaten

Kleur
Elementair fosfaat
Vlampunt°F/C
Afgesloten houder Seta
Schuim
Vorm
Bevriezingspunt
Vriezen/ontdooien

Kleurloos
Geen
>93°C

Geur
pH van middel
Oplosbaarheid
(kraanwater)
Viscositeit
Vluchtige organische
stof (VOC)
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Geen
Vloeistof
-2°C
Doorstaat standaard test van 3
bevriezings-/ontdooiingscycli
Geen
10,5 – 11,5
100%
Waterdun
Geen
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voor de gebruiksaanwijzing. De Orbio MultiSurface Cleaner
niet verdunnen.

BELANGRIJK:
LEES EN VOLG ALLE
VOORZORGSMAATREGELEN EN INSTRUCTIES
VOORDAT U BEGINT.

SPRAYFLESSEN

GEBRUIKSAANWIJZING (GELDT ENKEL VOOR DE
UITVOER VAN DE 5000-Sc)
LEES VÓÓR GEBRUIK DE VOORZORGSMAATREGELEN
OP HET ETIKET.
Automatische schrobmachines:
Verwijder het mondstuk van het laadstation. Vul de tank met
Orbio Multi- Surface Cleaner. Vul de schrobmachine door in
de handgreep te knijpen. Het middel wordt met ongeveer 57
liter per minuut gedoseerd. Plaats het mondstuk terug in het
laadstation. De Orbio MultiSurface Cleaner niet verdunnen.
Spoel de vuilwatertank na dagelijks gebruik om te voorkomen
dat vuil zich in de tank ophoopt.
Container vullen (emmers etc.) :
Verwijder het mondstuk van het laadstation. Vul de container
door in de handgreep te knijpen. Plaats het mondstuk terug
in het laadstation. De Orbio MultiSurface Cleaner niet
verdunnen
Spoel de vuilwatertank na dagelijks gebruik om te voorkomen
dat vuil zich in de tank ophoopt.
Spuitfles:
Vul de spuitfles met Orbio MultiSurface Cleaner met het
flesvulstation. Plaats het mondstuk in de fles en druk de fles
tegen de schoep. Laat de fles los om het vullen te stoppen.
Steek de spraykop in de fles en schroef deze stevig vast.
Voor standaard dagelijkse vervuiling, spuit Orbio
MultiSurface Cleaner op een microvezeldoekje en niet op het
te reinigen oppervlak. Voor opgedroogd vuil dat vochtig moet
worden gemaakt, kunt u het middel rechtstreeks op het vuil
spuiten. De Orbio MultiSurface Cleaner niet verdunnen.

Flessen vullen: Draai selectieknop naar de vulstand voor
flessen voor MultiSurface Cleaner. Steek het vulmondstuk
van de fles in de spuitfles. Druk op de dispenserknop om de
fles te vullen. Gebruik alleen schone flessen met etiketten
van deze machine. Gebruik geen flessen zonder of met een
verkeer etiket.
Raadpleeg het etiket op de fles met
MultiSurface Cleaner voor de gebruiksaanwijzing. De Orbio
MultiSurface Cleaner niet verdunnen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING
Oog-/gezichtsbescherming: Draag een goedgekeurde

veiligheidsbril voor goede hygiëne. Bril is niet
verplicht. Uit onafhankelijke testen is gebleken dat
Orbio MultiSurface Cleaner de ogen niet irriteert.
Huidbescherming: Draag geschikte handschoenen voor

goede hygiëne. Handschoenen zijn niet verplicht. Uit
onafhankelijke testen is gebleken dat Orbio Multi
Surface Cleaner de huid niet irriteert.
MultiSurface Cleaner is niet-geclassificeerd voor huid- en
oogirritatie volgens de Richtlijn voor gevaarlijke preparaten
(1999/45/EG)

GEBRUIKSAANWIJZING (GELDT ENKEL VOOR DE
UITVOER VAN DE os3)
TECHNISCHE ONDERSTEUNING / BESTELLEN
LEES VÓÓR GEBRUIK DE VOORZORGSMAATREGELEN
OP HET ETIKET.
ZIE DE WANDGRAFIEK EN CHOONMAAKHANDLEIDING
VOOR TOEPASSINGEN.
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VERWIJDERING VAN HET MIDDEL
Verwijderen volgens
voorschriften.

CONTAINERVULLING (EMMERS, ETC.)

de

federale,

staats-

en

lokale

RAADPLEEG HET
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (SDS) VOOR
MEER INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN
VOORZORGSMAATREGELEN.
Emmers en apparatuur vullen: Draai de selectieknop naar
de vulstand voor emmers voor MultiSurface Cleaner. Haal
de vulslang voor de emmer/apparatuur van de haak en steek
deze in de te vullen container. Druk op de dispenserknop
om de container te vullen. De dispenserknop kan worden
vergrendeld wanneer de grote containers gevuld moeten
worden. Tik op de dispenserknop om deze te ontgrendelen.
Raadpleeg het etiket op de fles met MultiSurface Cleaner
Orbio Multi- Surface Cleaner

ALLEEN VOOR INDUSTRIEEL EN
INSTITUTIONEEL GEBRUIK.
NIET VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.
BUITENHET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
NIET DRINKEN EN NIET MET ANDERE
CHEMICALIËN MENGEN.
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