
Tevan ECO INT is een ecologische interieurreiniger met 
het internationaal erkende Nordic Ecolabel. ECO INT 
is licht ontvettend en zeer geschikt voor de dagelijkse 
reiniging van interieur en vloeren. ECO INT kan gebruikt 
worden op alle waterbestendige oppervlakken en is 
zowel handmatig als machinaal toe te passen.  

HANDMATIG REINIGEN
1. Doseer het product
2. Bevochtig microvezeldoek of mop en neem het 
 oppervlak af
3. Doek / mop regelmatig omspoelen
4. Naspoelen met water

REINIGEN MET SCHROBZUIGMACHINE
1. Doseer het product
2. Giet de oplossing in de schoonwatertank
3. Voeg Anti-Foam toe in de vuilwatertank
4. Schrob de vloer met de machine
5. Naspoelen met water

VLEKVERWIJDERING
1. Giet product onverdund op de vlek
2. Laat het product 5 minuten inwerken, 
 zonder dat het opdroogt
3. Oppervlak afnemen met een microvezeldoek
4. Naspoelen met water

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Licht ontvettend
• Dagelijkse reiniging
• Frisse en duurzame geurbeleving
• Voorzien van Nordic Ecolabel
• Geschikt voor machinaal reinigen

SPECIFICATIES
pH-waarde:  8,5 (gebruiksklaar)
Bevat:   oppervlakte-actieve stoffen, parfums

TEVAN TIPS
 Periodieke reiniging 
Onze ecologische reinigingsmiddelen zijn alleen geschikt 
voor dagelijks onderhoud, dus niet voor de periodieke 
schoonmaak. Heeft u sterke vervuilingen die lastig te 
verwijderen zijn, maar wilt u toch een milieuvriendelijk 
schoonmaakmiddel gebruiken? Kies dan voor Tevan Oxsilive. 

 Gebruik de juiste dosering 
Om effectief te reinigen, is het van belang dat u de juiste 
dosering gebruikt. Met een te lage dosering worden 
oppervlakken niet schoon, terwijl een hoge dosering 
juist zorgt voor zeepresiduen. Om te voorkomen dat u de 
verkeerde dosering gebruikt, raden we aan om de Tevan 
doseerunit te gebruiken.
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Lichte vervuiling Vlekverwijdering

1 - 5 ml product op 1 liter 
water

Gebruik product 
onverdund

Gemiddelde vervuiling Doseerunit 

5 – 10 ml product op 
1 liter water

Gebruiksklaar ingesteld

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.

Scan QR code:
WEBSHOP • MSDS • WIK

Carefree CleanM
ember of the Oxsilive Group SA WWW.TEVAN.COM

https://www.tevan.com/product/reinigingsmiddelen/eco-reinigers/tevan-eco-int/
mailto:info%40tevan.com?subject=
https://www.facebook.com/TevanBV/
https://www.linkedin.com/company/tevan-bv/?utm_source=email-handtekening
http://www.tevan.com
http://www.tevan.com

