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•  Prof Line Beer Glass Cleaner is een geconcentreerd hygiënisch handafwasmiddel specifi ek 
ontwikkeld voor het reinigen van bierglazen om het bierschuim stabiel te houden en 
tapverlies te verminderen.

•  Beer Glass Cleaner lost alle vet-en vuilresten snel op en houdt de borstels en de spoelbak 
schoon, ook in koud water.

•  Beer Glass Cleaner bevat geen parfum noch kleurstoffen en is geschikt voor gebruik in de 
voedingsindustrie.

•  Beer Glass Cleaner is door toevoeging van speciale huidbeschermers zeer zacht voor uw 
handen.

Gebruiksaanwijzing: Prof Line Beer Glass Cleaner volgens de aanbevolen dosering 
aanbrengen in het water. Het grof vuil manueel verwijderen. Gebruik geen stromend water, 
maar dompel de vaat in het sop, laat de glazen even inweken voor ze te spoelen.
Dosering: 4ml/10L koud water of 2ml /10L warm water.

Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving: >15%<30% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, >5%<15% 
Anionogene oppervlakteactieve stoffen en <5% amfotere oppervlakteactieve stoffen.
• Vorm: vloeistof
• Kleur: groen
• PH-waarde: 7
• Gevaarlijke reacties: niet van toepassing
• Opslag: bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte met een 
temperatuur tussen 0° en 40°C.
• Hantering: voor personen met een gevoelige huid is het aangewezen om handschoenen te 
gebruiken.

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking
• Bescherming van de handen: voor personen met een gevoelige huid is het aangewezen om 
handschoenen te gebruiken.
• Gezichtsbescherming: bij normaal gebruik niet van toepassing.
• Veiligheidskledij: niet van toepassing

Eerste hulp

• Huid: spoelen met water.
• Ogen:  onmiddellijk spoelen met veel water (15min.). Contactlenzen verwijderen.
• Inname: niet giftig, de mond spoelen met water. Bij blijvende klachten een arts raadplegen.
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