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Prof Line Inox Shine zorgt voor de bescherming en het onderhoud van inox oppervlakken 
zoals afwasmachines, kookketels, bereidingsapparatuur, snijmachines, gamellen, 
armaturen, ... Prof Line Inox Shine laat een beschermende fi lm na op het oppervlak 
waardoor waterdruppels gemakkelijk van het behandelde oppervlak afl open. Prof Line 
Inox Shine laat uw inox oppervlakken en inox toestellen er als nieuw uitzien. Prof Line Inox 
Shine werkt stofwerend en zorgt ervoor dat er geen vingerafdrukken worden nagelaten 
na behandeling van een oppervlak. Prof Line Inox Shine is eenvoudig aan te brengen, 
economisch in gebruik en is geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

Gebruiksaanwijzing: reinig het oppervlak met Prof Line Inox Clean alvorens Prof Line 
Inox Shine te gebruiken. Breng vervolgens Prof Line Inox Shine aan op een zachte doek. 
Niet gebruiken op hete oppervlakken en op oppervlakken die in direct contact komen met 
voeding. Niet mengen met andere producten.

Dosering: klaar voor gebruik.
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Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving: oliemengeling
• Vorm: vloeistof
• Kleur: helder
• PH-waarde: niet van toepassing
• 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.

Verkoopseenheid : 750ml

Artikelcode : AR0626
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