
Tevan Gastroline 4 is een dagelijkse ontvetter, speciaal 
ontwikkeld voor grootkeukens en de horeca. Met 
Gastroline 4 reinigt u dagelijks al uw vloeren, wanden 
en werktafels in uw keuken. Gastroline 4 verwijdert 
effectief vetaanslag en is ook zeer geschikt voor het 
gebruik in hogedrukapparatuur. Gastroline 4 past 
perfect binnen het HACCP-systeem.

KEUKENVLOEREN REINIGEN
1. Doseer het product in een gieter
2. Giet product over de vloer
3. Schrob handmatig of met een schrobmachine
4. Spoel na met water
5. Trek vloer droog

WERKTAFELS EN INTERIEUR REINIGEN
1. Doseer het product in een emmer
2. Gebruik een doek om de oppervlakken af te nemen
3. Spoel na met water
4. Droog oppervlak indien nodig

Let op: Product niet gebruiken op kalkhoudend 
natuursteen zoals marmer.

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Verwijdert effectief alle soorten vuil
• Ongeparfumeerd en kleurloos
• Veilig product
• Toepasbaar in hogedrukreiniger
• Past perfect binnen het HACCP-systeem
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  12,0 (10% oplossing)
Bevat:   oppervlakte-actieve stoffen, silicaten

TEVAN TIPS
 Zware vetvervuilingen 
Heeft u last van zware vetvervuilingen in uw keuken? 
Probeer dan om Gastroline 4 onverdund toe te passen. 
Als dit niet werkt, stap dan over op een sterkere ontvetter, 
zoals Gastroline 5. 

 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.

 Edisonweg 19  ••  4207 HE Gorinchem  ••  Nederland 

     +31 (0)183 - 62 17 99         info@tevan.com

 Volg Volg
ons opons op

PRODUCTINFORMATIEBLAD

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

Gastroline 4TE
V
A
N

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.

Lichte vervuiling Medium vervuiling

100 ml product per 10 
liter water

2 liter product per 10 liter 
water

Zware vervuiling Doseerunit 

Gebruik onverdund Gebruiksklaar ingesteld
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