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TEVAN® INT

Het product
Geconcentreerde, mild alkalische interieurreiniger. Tevan® INT is een breed inzetbare, 
goed ontvettende en verfrissende interieurreiniger. Verwijdert snel en doelmatig lichte 
vetvervuilingen. 

Voor het dagelijks onderhoud van licht vervuilde en waterbestendige oppervlakken. 
Zeer geschikt voor glas en kunststoffen in moderne interieurs. 

Voor de dagelijkse reiniging in zwembaden zoals (anti-slip) vloeren, kleedruimtes, 
wisselcabines, doucheruimtes, bassinranden en overige alkali- en waterbestendige 
oppervlakken. 

Ook zeer geschikt voor de bungalow-wisselschoonmaak van het interieur, de keuken 
en huidvetten in sanitaire ruimten. 

Toepasbaar volgens de klamvochtige of sproeimethode. Volledig biologisch 
afbreekbaar.

Eigenschappen
• Verwijdert snel en doelmatig lichte vetvervuilingen 
• Mild voor de huid 
• Breed toepasbaar, veilig in gebruik 
• Heerlijk geparfumeerd 
• Volledig biologisch afbreekbaar.

Dosering & Gebruik
1:100 / 1:200

Klamvochtige reinging 1:200. Sproeimethode: 1:25

Voor klamvochtige reiniging: 20ml product op 4 liter water (½emmer)doseren (1:200). 
Oppervlakken klamvochtig afnemen. Interieur zeem regelmatig uitspoelen. 

Voor zware vetvervuiling op bv. wasemkap product d.m.v. een vochtige spons puur 
aanbrengen. 

Ook toepasbaar voor het verwijderen van huidvetten in sanitaire ruimten. 

Wanneer de gebruiksoplossing in de emmer zichtbaar vervuild is; opnieuw aanmaken. 

Voor vloerreiniging zelfde dosering aanhouden(1:200). 

Voor sproei-methode: dosering 20 ml product per 500 ml sproeiflacon.

Ontvetter

Interieurreiniger- Dagelijks gebruik

Artikelnummers & verpakkingseenheden
2126116
2126121
2126130

Tevan® INT 4 x 5 ltr. (Doos)
Tevan® INT 20 ltr. (Can)
Tevan® INT 850 ltr (IBC overpompen)

Ontvetter
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Opslag & Transport
  Vorstvrij bewaren.

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen.
Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid 
af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.
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Tevan® INT

Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten 
adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke 
uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. 
U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor  
1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u 
gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Gerelateerde producten
Tevan® INT is een mild alkalische reiniger voor dagelijks gebruik uit de Tevan®

productlijn ontvetters. 

Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifieke eigenschappen tegen de mate 
van vervuiling, neem hiervoor altijd contact met ons op voor advies.

Tevan® INT
Tevan® Multirein
Tevan® AKS

Specificaties
heldere, blauwe vloeistof

oppervlakteactieve stoffen, silicaten, natuurlijke kalk binders, 
kleurstof, parfum

pH (20°C): 10,9 (10% oplossing)
Sg (20°C): 1,02 g/ml

Ontvetter

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht                        :


