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Technische Informatie 
 

 

Productnaam   Skyvell Multi Use 
    Een Applied Chemicals International product  

 

Beschrijving 
Skyvell Multi Use is een unieke mix van natuurlijke ingrediënten. Skyvell Multi Use is 

biologisch afbreekbaar en elimineert effectief alle geurtjes zonder deze te maskeren. 

Alleen de aangename geur van frisse lucht blijft. 

  

 

Toepassingen 
Skyvell Multi Use elimineert snel en effectief geuren van: 

• Voedsel 

• Lichaamssappen 

• Chemicaliën 

• Schimmel 

• Roken 

• Tapijt en bekleding 

• Gordijnen 

• Kleding 

• Dieren 

• Afval 

• Verf 

• En nog veel meer 

 

Het wordt het vaakst gebruikt op de volgende locaties: 

• Verpleeghuizen 

• Ziekenhuizen 

• Restaurants 

• Hotels 

• Sanitaire voorzieningen 

• Fitness- en sportfaciliteiten 

• Garages  

• En nog veel meer 

  

Typische kenmerken 
Raadpleeg ons huidige veiligheidsinformatieblad voor gedetailleerde informatie over 

de typische producteigenschappen. 

 

We raden aan om het product binnen 12 maanden te gebruiken.  

 

Hoe te gebruiken 
 Skyvell Multi Use is voor een onmiddellijke en specifieke geurverwijdering in textiel, 

tapijtvezel en andere vloerbedekkingen. 

 

Tapijtvezels en vloerbedekkingen: 

In geval van sterke geuren kan het product direct op oppervlakken gebruikt worden, 

zoals tapijt of andere vloerbedekkingen. 

 

Het product kan aan schoonmaakwater worden toegevoegd: 

- Eindgebruik: gebruik 100 ml met 6L water (extractie reiniging) 

  gebruik 100 ml met 3L water (Bonnet-Pad reiniging)  
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Meer of minder kan worden gebruikt afhankelijk van de intensiteit van de geur. Bij 

professioneel gebruik in grote ruimtes kunt u het ook verspreiden met een 

vernevelsysteem. 

 

Textiel oppervlakken: 

In geval van sterke geuren kan het product direct op oppervlakken gebruikt worden, 

zoals kussens, beddengoed, gordijnen, lakens, handdoeken enzovoort. 

 

Textiel (wasmachine): 

Voor de geurverwijdering van textiel, e.g. sportkleding, handdoek, beddengoed en 

dergelijke kan het product onverdund worden toegevoegd in de wasmachine. 

 

Huisdieren: 

Verdun met water voor het schoonmaken van huisdierenkooien, kattenbakken, stallen 

enzovoort of gebruik de onverdunde volledige kracht bij (urine- of ontlastings-) 

ongelukken met huisdieren. Meer of minder kan worden gebruikt afhankelijk van de 

intensiteit van de geur. 

 

Specificaties 
Fysieke vorm   vloeistof 

Kleur witachtig, afhankelijk van oogst van de oliën, kan na 

opening licht geel worden.  

Geur    aromatisch 

Oplosbaarheid   In elke verhouding mengbaar met water 

Aanbevolen opslagtemp. 5 - 28°C, droog houden  

Houdbaarheid   36 maanden (in geval van juiste opslag) 

 

Opslag 

Bescherm tegen vorst, hitte en direct zonlicht. Bewaren op een koele en droge plek in 

goed gesloten houders.  

 

Verpakkingen 
Plastic fles met 100ml / 250ml / 1 liter 

Concentraat 5 liter 

Andere maten zijn beschikbaar op aanvraag 

 

Technische Service 
Neem contact op met onze technische serviceafdeling als u vragen heeft over het 

gebruik van het product. Dit geldt ook voor de planning en levering van geschikte 

handmatige, semi- en volautomatische systemen. 

 

Milieu- en Veiligheidsinformatie 
Raadpleeg ons huidige veiligheidsinformatieblad voor gedetailleerde informatie over de 

juiste behandeling en toepassing van ons product. 

 

Garantie 
De informatie in deze bijsluiter is geen productspecificatie. Dit gegevensblad is gemaakt 

volgens de huidige stand van kennis. Fouten kunnen niet worden uitgesloten, ondanks 

alle zorg die is besteed aan het correct en up-to-date houden van informatie. 
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