M-CLEANER
VOOR MEER DAN 1000 GEBRUIKSDOELEINDEN

Houtsoorten
Houtsoorten die met water gereinigd kunnen worden. Zoals:
keukens, kasten, deuren, rekken, togen, portalen en ramen. MCleaner bevat geen bijtende bestanddelen en is dan ook de ideale
reiniger voor dagelijks onderhoud. 1/2 dopje op 10 liter water.
Sanitair
Sanitair zoals tegels, porselein, toiletpotten, urinoirs, keramiek,
chroom, emaille, ligbaden, douchecellen en wastafels. M-Cleaner
lost snel vuil, zeepranden, mineraalvet, olie en huidvet op. Het
voorkomt ook kalkaanslag. 2 dopjes op 10 liter water
Geverfde oppervlakten
Geverfde oppervlakten zoals buitenmuren, plafonds en
binnenmuren. Verwijdert roet, olie, vet, vuil en vergeling door
aanslag. M-Cleaner is op basis van (glans) alcohol, onschadelijk
voor verf. 1 à 2 dopjes op 10 liter water.
Universeel gebruik
M-Cleaner kan gebruikt worden voor alle afwasbare vlakken en
voorwerpen die met water gereinigd kunnen worden. M-Cleaner
is zacht voor dehanden, milieuvriendelijk en biologisch
afbreekbaar.
Frietketels, filters en afzuigkappen
Voor het reinigen van frietketels, filters en afzuigkappen is MCleaner de aangewezen reiniger. 1 à 2 dopjes per 1/2 liter water.

Terrassen en vensterbanken
Voor arduinen vensterbanken of terrassen is M-Cleaner de
aangewezen reiniger. 2 à 3 dopjes per 10 liter water.

Kunststof
Terrasmeubels en dakgoten worden vuil van regen, wind en
vliegenpoep. Om roet en vuil gemakkelijk weg te krijgen is M-Cleaner
het beste middel. 2 à 3 dopjes per 10 liter water.

Industrieel gebruik
Voor het reinigen van filters van afzuigkappen in horecabedrijven,
bakovens en grills in grootkeukens, vrachtwagens in
transportbedrijven, industriële vloeren in industriegebouwen,
machines in voedingsverwerkende bedrijven.
Ontvlekken van kledij
Voor het verwijderen van smeer-, bloed-, gras-, vet-, eet- en
drankvlekken. M-Cleaner is een biologisch product op basis van
natuurlijke zepen, verwijdert snel alle soorten vlekken in kleding.
Maak gebruik van onze gratis spray-bus. Gebruik 1/3 product en
2/3 water.
Tapijten
Voor het verwijderen van vlekken in tapijten. Zoals bier, koffie,
thee, wijnvlekken, enz... Klop water en M-Cleaner tot schuim. Met
het schuim en een schone spons bewerkt u het tapijt, laten
drogen en stofzuigen. Nooit puur gebruiken! Niet machinaal:
schuimt te veel. 1/5 product en 4/5 water.
Auto's binnen en buiten
Voor het reinigen en verzorgen van personenwagens, taxi's ...
Zowel handmatig als machinaal. M-Cleaner tast de lak niet aan.
Voor het verwijderen van teervlekjes, puur te gebruiken. Voor het
reinigen van dak-, deur- of stoelbekleding (zowel stof als leder)
Klop water en M-Cleaner op tot schuim, doe het schuim op een
schone spons, bewerk de stof, laat drogen en stofzuig. Nooit laten
doorweken, enkel het schuim gebruiken. Verwijdert nicotine en
teeraanslag. Nooit puur gebruiken! 1 dopje op 10 liter water voor
carrosserie, 1/5 product en 4/5 water voor de binnenbekleding.

Bestel op de webshop:

Vrijheid 18 - 9500 Ophasselt
info@merckxcleaningproducts.be
www.merckxcleaningproducts.be

