
Tevan Multirein is een dagelijkse ontvetter, die zeer 
geschikt is voor het schoonmaken van interieur in 
bungalows, kantoren, zwembaden en alle overige 
waterbestendige oppervlakken. Ook geschikt voor het 
reinigen van interieur en vloeren in sanitaire ruimtes.

INTERIEUR REINIGEN
1. Doseer het product in een emmer of in een sprayflacon
2. Microvezeldoek klamvochtig maken
3. Na gebruik 8 vlakken doek vervangen
4. Vervang de gebruiksoplossing wanneer deze 
 zichtbaar vervuild is (emmer)

VLOEREN REINIGEN
1. Doseer het product in een emmer
2. Gebruik een microvezelmop en spoel deze 
 regelmatig om
3. Vervang het dweilwater wanneer het zichtbaar vervuild is
4. Spoel na met water

ZWEMBADRUIMTES REINIGEN
1. Doseer het product
2. Maak oppervlak nat en breng product aan
3. Laat 5 tot 10 minuten inwerken
4. Schrobben
5. Naspoelen met water

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Snel en effectief vetvervuiling verwijderen
• Mild voor de huid
• Breed toepasbaar
• Frisse geurbeleving
• Volledig biologisch afbreekbaar 

SPECIFICATIES
pH-waarde:  11,9 (10% oplossing)
Bevat:   oppervlakte-actieve stoffen, silicaten, 
   natuurlijke kalkrijkere, kleurstof, parfum

TEVAN TIPS
 Plakkerige oppervlakken na reiniging 
Wanneer Multirein na gebruik een wazig of plakkerig 
oppervlak achterlaat op uw vloer of interieur, is er 
waarschijnlijk een te hoge dosering gebruikt. Meet 
doseringen altijd goed en spoel goed na met water.

 Sterke vetvervuiling verwijderen 
Multirein is geschikt voor de dagelijkse reiniging. Heeft 
u last van zware vetvervuilingen? Gebruik dan een 
periodieke ontvetter zoals AKS. 

 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

Emmer Spray

20 ml product op 4 liter 
water (halve emmer)

20 ml product per 
500 ml water 

Dweilwater Doseerunit 

40 ml product op 8 liter 
water (hele emmer)

Gebruiksklaar ingesteld
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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.

Scan QR code:
WEBSHOP • MSDS • WIK

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
https://www.tevan.com/product/reinigingsmiddelen/ontvetters/tevan-multirein/

