THINK

SAFE
HALOFRIS PRO

HaloFris Pro is een neutrale sanitairreiniger met bacterieculturen die
voor stankafbraak zorgen. HaloFris Pro is aangenaam geparfumeerd
en zorgt voor een langdurige frisse geur. Het product wordt
onwerkzaam in combinatie met desinfectiemiddelen (chloor).
HaloFris Pro is gegarandeerd pathogeen-vrij (zonder schadelijke
bacteriën).
De gebruikte bacterieculturen in HaloFris Pro zijn uitsluitend van
klasse 1 micro organisme conform de EFB (= European Federation
of Biotechnology), hetgeen inhoudt dat ze niet direct gevaarlijk
zijn voor mens & milieu.
Daarnaast is het product vrij van genetisch gemanipuleerde
organismen (GMO).
HaloFris Pro is een professionele reiniger die speciaal is ontwikkeld
voor gebruik in toiletgroepen die veelvuldig of massaal gebruikt
worden (ook te gebruiken op vloeren, wanden en deuren).
Deze toiletgroepen hebben vaak geurproblemen. Denk aan gebruik
in scholen, café’s, discotheken, zieken- en verzorgingshuizen,
tankstations (snelweg) e.d.
HaloFris Pro wordt ook effectief ingezet tegen stank veroorzaakt
door dieren, o.a. in dierenartsenpraktijken, kennels, trimsalons etc.
In tegenstelling tot andere producten hoeft HaloFris Pro geen
24 uur in te werken maar werkt al na 4 tot 6 uur!
Het is aan te raden om bij het eerste gebruik een hogere dosering
te gebruiken (maximaal 10%).

TOEGEPAST IN
•
Levensmiddelensector
•
Horeca
•
Sportcentra
•
Scholen
•
Ziekenhuizen en verzorgingshuizen
•
Veterinaire sector
•
Trimsalons
•
Kennels
VOORDELEN
•
Neutrale professionele reiniger
•
Effectief tegen organische vervuilingen
•
Stank afbrekend
•
Op basis van bacterieculturen (pathogeen-vrij)
•
Snelwerkend
•
Langdurig frisse geur
•
Zuinig in gebruik
HaloFris Pro is leverbaar in cans (5 l) en ﬂessen (1 l).
Meer informatie
Ga naar www.veipdisinfectants.com voor meer informatie
en verkooppunten.
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GEBRUIKSAANWIJZING ALGEMEEN
HaloFris Pro is te gebruiken op vloeren, wanden, deuren
en sanitair en wordt verdund met water. De dagelijkse
gebruiksdosering als dweil- en sopmiddel is maximaal 2%.
Bij warm weer frequentie of dosering opvoeren.
Dosering verhogen tot maximaal 4%.
HaloFris Pro kunt u op verticale oppervlakken ook als sprayreiniger aanbrengen. Maak hiervoor een oplossing met 10%
HaloFris Pro en gebruik de bijgeleverde spraykop.
Aanbrengen met een druksproeier is ook mogelijk.
HaloFris Pro is niet te gebruiken in een hogedrukreiniger,
vanwege de schuimvorming die dan optreedt.
Naspoelen met water is niet nodig.
Stank in een afvoerputje kunt u tegengaan door wat
onverdunde HaloFris Pro rechtstreeks uit de ﬂes in het
afvoerputje te spuiten.
Oplossing

10 liter

500 ml

Dosering bĳ warm weer 4%

400 ml

20 ml

Dosering bĳ sprayreiniger 10%

1000 ml

50 ml

Standaard dosering 2%

VERPAKKINGSVORMEN

200 ml

10 ml

Veip-artikelnummer
202021
202024

Omschrijving
2 x 5 liter can
12 x 1 ﬂessen

VOORZORGSMAATREGELEN
Buiten bereik van kinderen bewaren
CHEMISCH/TECHNISCHE INFORMATIE
Kleur:
Paars
Geur:
Aangenaam geparfumeerd
pH waarde concentraat:
7.5
Opslag:
Koel, in goed sluitende verpakking
en buiten bereik van kinderen
bewaren
Houdbaarheid:
Bij beschreven condities 2 jaar
Kleur: Paars
Geur: Aangenaam geparfumeerd
pH waarde concentraat: 7.5
Opslag: Koel, in goed sluitende
verpakking en buiten bereik van
kinderen bewaren
Houdbaarheid: Bij beschreven
condities 2 jaar

