
Technische Fiche van:
Cerasol

Datum herziening: maandag 15 december 2014

Beschrijving:

Eigenschappen:
Cerasol is een ontvettende, niet voedende dweilzeep die geen bijkomende glans heeft. Het is 
de ideale manier om de natuurlijke uitstraling van uw vloer te behouden. Het aangename 
parfum zorgt voor een verfrissende geur. Het bezit de bijzondere eigenschap om heel goed te 
reinigen en dit zonder strepen of vet na te laten bij veelvuldig gebruik. Daarbij heeft Cerasol 
een heel sterk ontvettende eigenschap.

Werking:
Voeg maximum één Koffielepel Cerasol toe aan uw emmer water.

Technische data:
Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L):1,03
pH-waarde: neutraal, 6,6 
Uitzicht: Transparante groene vloeistof
Reuk: Aangenaam geurend parfum
Vlampunt: niet van toepassing

Toepassing:

Voor het gebruik:
Het product is een groene transparante vloeistof die in normale toestand doorzichtig van
uiterlijk is. De reuk is zeer aangenaam en niet storend noch prikkelend. 

Methodes van toepassen:
Maximum één dopje Cerasol in een emmer water (10l) toevoegen. Het verdunde product kan 
aangebracht worden bij voorkeur met een microvezeldweil en een trekker. De 
microvezeldweil zorgt voor een extra schurende werking die de vloer reinigt. 

Opbrengst:
Het rendement hangt af van de hoeveelheid water die wordt toegevoegd aan het product. 
wanneer men werkt met een verdunning van 1 dop Cerasol op 10 liter water dan heeft met een 
rendement van 50m²

Verdere gegevens:
De gebruikte apparatuur dient na het gebruik onmiddellijk en uitsluitend met water



gereinigd te worden, geen solventen gebruiken.

Verpakking en opslag:

Verpakking:
1 liter, 5 liter, 

Opslag:
Bij gesloten verpakking is Cerasol, 5 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon
beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten
stockeren.
Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden. 

Veiligheid:
Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG
Symbolen: Xi: irriterend
Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige
vraag kan bekomen worden.

Formulering:
Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen
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