
Tevan Oxsilive is een oxiderende allesreiniger, waarmee 
u eenvoudig interieur, sanitair en vloeren reinigt. 
Tevan Oxsilive verwijdert oude zeepresten en maakt 
oppervlakken hygiënisch schoon. Met het Carefree 
Clean Concept heeft u altijd de juiste dosering en 
bespaart u veel tijd op het schoonmaken. Met Tevan 
Oxsilive hoeft u minder te schrobben en niet na te 
spoelen met water. 

INTERIEUR EN SANITAIR REINIGEN
1. Doseer het product in een emmer of sprayflacon
2. Bevochtig de microvezeldoek
3. Neem het oppervlak af met de doek
4. Na gebruik 8 vlakken doek vervangen

VLOEREN REINIGEN
1. Doseer het product 
2. Breng het product aan op de vloer
3. Laat 15 minuten inwerken
4. Schrob de vloer met een bezem of schrobmachine
5. Voor iedere 25 m2 een nieuwe mop gebruiken
6. Naspoelen met water niet nodig

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Eén product voor interieur, sanitair en vloeren
• Verwijdert opgebouwde zeeplagen
• Werkt ontvettend, kalkremmend en 
 elimineert urinegeuren
• Halal gecertificeerd
• Laat geen residu achter
• Stelt periodiek onderhoud uit
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  2,0
Bevat:   waterstofperoxide, perazijnzuur

TEVAN TIPS
 Periodiek onderhoud uitstellen 
Door dagelijks te reinigen met Oxsilive lost u vervuiling op 
en stelt u periodiek onderhoud uit. Periodiek onderhoud 
doet u vervolgens met een hogere dosering Oxsilive en 
Sana Extra.

 Meer rendement uit je microvezeldoek 
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.
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Doeken Dweilen

50 ml gebruiksklare 
Oxsilive per doek

200 ml gebruiksklare 
Oxsilive per dweil

Dagelijkse reiniging Nulbeurt

70 ml product per 1 liter 
water

210 ml product per 1 liter 
water

Doseerunit

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.
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