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Prof Line Cool Clean is uiterst geschikt voor het reinigen van koelkamers, koeltogen, 
ijskasten, diepvriezers en koelelementen, zelfs bij hardnekkige bevuiling. Prof Line Cool 
Clean reinigt sterk hygiënisch en kan gebruikt worden bij temperaturen tot -25°C waardoor 
er niet ontdooid moet worden vooraleer te reinigen. Omdat Prof Line Cool Clean gebruikt 
kan worden bij temperaturen tot -25°C is het mogelijk om kortere reinigingsfrequenties te 
hebben en tijdswinst te boeken bij het reinigingsproces. Prof Line Cool Clean is geschikt 
voor gebruik in de voedingsindustrie.

Gebruiksaanwijzing: verwijder etenswaren alvorens de reiniging aan te vangen. Verwijder 
dikkere ijslagen door middel van zout en/of mechanische handeling. Vervolgens Prof Line 
Cool Clean rechtstreeks aanbrengen op vloeren, wanden en rekken. Prof Line Cool Clean 
10-20 minuten laten inwerken, afhankelijk van de graad van bevuiling en de ijsafzetting. 
Het losgekomen vuil verwijderen met een rubberen vloerwisser. Een propere, droge doek 
gebruiken om eventuele overblijvende resten te verwijderen.

Dosering: klaar voor gebruik. 

A  P R O D U C T  B Y  S E I F A R

©PIRANACONCEPTS.COM

Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving: <5% niet-ionogene wasactieve stoffen, >30% alcohol.
• Vorm: vloeistof
• Kleur: helder
• PH-waarde: 6,5
• Gevaarlijke reacties: verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken.
• Opslag: bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte bij een 
temperatuur tussen 4° 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: een veiligheidsbril is aangeraden.
• 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.

Verkoopseenheid : 750ml 

Artikelcode : AR0401
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