FH Micro biologische reinigers
FH Eco Interieurreiniger
Toepassing:
Synthetisch reinigingsmiddel voor het reinigen van alle
waterbestendige oppervlakken.
Eigenschappen:
Krachtige reiniger, streeploos, huidmild en zeer goed
ontvettend.

FH Eco Christalspray
Toepassing:
Reiniging van alle waterbestendige gladde oppervlakken
d.m.v. de spraymethode
Eigenschappen:
Reinigt effectief en streeploos in 1 handeling
Multifunctioneel.

FH Eco Sanitairreiniger
Toepassing:
Effectieve reiniging van de gehele sanitaire ruimte,
alsmede een ontgeurder op basis van natuurlijke
micro-organismen voor dagelijks gebruik.
Eigenschappen:
Verdrijft permanent hinderlijke stank veroorzaakt door
urine. De micro-organismen hechten zich aan de kern
van de vervuiling zodat deze wordt afgebroken.
Reinigt en is tevens voorzien van frisse parfumering

FH Eco Sanitairzuur
Toepassing:
Periodieke verwijdering van kalk en urinesteen.
Veilig toepasbaar op alle zuurbestendige
oppervlakten
Eigenschappen:
Verwijdert moeiteloos urinesteen, kalk en roestaanslag.
Bevat geen agressieve zuren zoals zoutzuur.
Sterk zuur reinigingsmiddel.

Micro-organisme
De micro-biologische reinigers van Frag Holland zijn zodanig samengesteld dat de gebruiker en zijn omgeving zo
veel mogelijk worden ontzien. Naast de gebruikte grondstoffen voldoen ook de parfums en kleurstoffen aan de
strengste eisen.
Voor het gebruiksgemak zijn de micro-biologische reinigers standaard verpakt in de handige 1 liter platte doseerflacon. Met behulp van deze flacon is het mogelijk door
1-maal in de verpakking te knijpen exact een dosering van
20 ml af te meten. Verder is het alleen een kwestie van
product toevoegen aan een emmer water en de gebruiksverdunning is klaar.
Waarom geen gevarensymbolen?

FH Eco Vloerreiniger
Toepassing:
Reiniging van alle waterbestendige vloeren
Eigenschappen:
Vloeibaar, laagschuimend, prettig geparfumeerd
reinigingsmiddel. Tast bij de juiste dosering coatings
en waterbestendige wassen niet aan.

Voor meer informatie:
www.fragholland.nl

Alle micro-biologische producten zijn zodanig samengesteld en opgebouwd uit die grondstoffen waarbij de gebruiker en zijn omgeving zoveel mogelijk worden ontzien.

Grote vraag naar veilige en `GROENE` producten

Veilig in gebruik

Antwoord op vele en complexe EU reguleringen

Compact en compleet

Overal toepasbaar

Schoonmaakwerkplan volgens HACCP

Onderscheidend concept t.o.v.andere aanbieders

Dure opslag `gevaarlijke`goederen niet langer noodzakelijk

