
Tevan Gastroline 2 is een neutrale interieurreiniger 
op basis van alcohol. Gastroline 2 is ontwikkeld voor 
gebruik in de horeca en grootkeukens. Met Gastroline 
2 verwijdert u eenvoudig lichte vetaanslag in uw 
interieur en op glas. Gastroline 2 gebruikt u op alle 
waterbestendige materialen en past perfect binnen het 
HACCP-systeem.

INTERIEUR REINIGEN
1. Vul sprayflacon met Gastroline 2
2. Spray product op een microvezeldoek
3. Neem oppervlak af met de doek
4. Na gebruik 8 vlakken doek vervangen

GLAZEN WANDEN REINIGEN
1. Vul sprayflacon met Gastroline 2
2. Spray product van beneden naar boven op het glas
3. Gebruik een trekker of doek om het product te 
 verwijderen
4. Na gebruik 8 vlakken doek vervangen

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Verwijdert snel en effectief vingervegen en ander vuil
• Droogt streeploos op
• Zuinig in gebruik
• Fris geparfumeerd
• Past binnen het HACCP-systeem
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  10,0
Bevat:   alcohol, oppervlakte-actieve stoffen, 
   hardheidsbinders, parfum

TEVAN TIPS
Doseerkraantjes
Gastroline 2 gebruikt u door te sprayen. Soms kan het 
lastig zijn om het product over te gieten in de sprayflacon. 
Gebruik daarom een van onze speciale kraantjes, zodat u 
eenvoudig uw sprayflacons vult. 

 HACCP schoonmaakplan 
Binnen het HACCP-systeem is het belangrijk om een 
schoonmaakplan te hebben. Met onze Gastroline 
producten heeft u voor iedere keukenzone een geschikt 
reinigingsmiddel dat past binnen het HACCP-systeem.
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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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