
Tevan Cleancaps Glass is een neutrale interieurreiniger 
voor het dagelijks reinigen van interieurs en glas. Het 
product maakt glas en kunststof streeploos en glanzend 
schoon. Naast interieur en glas zijn de Cleancaps ook 
zeer geschikt voor het reinigen van zonnebanken. 

Let op: Voor het gebruik van de Cleancaps heeft u een 
speciaal ontworpen fles en spraytrigger nodig 

CLEANCAPS OPLOSSING AANMAKEN
1. Vul de flacon met 500 ml water
2. Plaats de Cleancap in de hals van de flacon
3. Schuif de spraytrigger door de Cleancap
4. Draai de spraytrigger vast tot deze ‘klikt’
5. Omschudden voor gebruik
6. Bij hergebruik fles altijd eerst omspoelen

SCHOONMAKEN MET CLEANCAPS
1. Maak het product aan in de flacon
2. Spray het product op een microvezeldoek
3. Neem oppervlak af
4. Na gebruik 8 vlakken doek vervangen

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Reinigt streeploos,  ook op glas
• Fris geparfumeerd
• Altijd de juiste dosering
• In flacon minimaal 1 maand houdbaar
• Bespaar op opslag en transport
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  7,2 (gebruiksklaar)
Bevat:   oppervlakte-actieve stoffen

TEVAN TIPS
 Meer rendement uit je microvezeldoek 
Om tijd te besparen tijdens het schoonmaken, is het van 
belang dat er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. Haal 
daarom maximaal rendement uit een microvezeldoek door 
deze 2 keer dubbel te vouwen. Zo heeft u 8 vlakken om 
mee schoon te maken.

 Roestvrijstaal reinigen 
Voor het reinigen van roestvrijstalen oppervlakken heeft 
u vaak aan een glasreiniger al genoeg. Cleancaps Glass 
is dan ook zeer geschikt voor het dagelijks reinigen van 
roestvrijstaal.
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Algemeen

500 ml water per flacon

Welk product u nodig heeft en hoe u dit product gebruikt, is afhankelijk van uw situatie. Als u niet het gewenste resultaat krijgt, kan het zijn dat u het 
product verkeerd toepast of een verkeerd product gebruikt. Wij komen daarom graag bij u langs om u te adviseren.
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