
Productomschrijving
PROFIMAX Neutrale vloer reiniger eco capsules zijn een nieuwe
efficiënte, economische en afval vrije manier van schoonmaken. Elke
PROFIMAX Neutral vloer reiniger eco capsule, is volledig water
oplosbaar en bevat een krachtig, biologisch afbreekbaar super
concentraat. Dit is speciaal geformuleerd om, eens verdund een
prachtig streep loos resultaat te geven. Geschikt voor het gebruik op
vrijwel alle waterbestendige vloer oppervlakken, inclusief vinyl, pvc,
linoleum, verzegelde gelamineerde vloeren, verglaasde tegels en
verzegelde houten vloeren. PROFIMAX Neutrale vloer reiniger eco
capsules zijn 100% plastic vrij verpakt en eenvoudig in gebruik, klein
om op te bergen en licht om te transporteren.

Product eigenschappen / voordelen
▪ Verwijderd vuil en vettigheid van de meeste vloer oppervlakken.
▪ Laat het vloer oppervlak glanzen zonder klevende residuen.
▪ Verspreid langdurige een frisse Lavendel geur
▪ Geen over of onder dosering, daar elke capsule de juiste

dosering bevat voor 5-8 L effectieve reinigingsoplossing.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik de gedoseerde vloerreiniger op het vloeroppervlak door
gebruik van een mop, enkelvoudig -goed uitgewrongen- of
tweevoudig door na te moppen met een schone uitgewrongen mop.

Belangrijke informatie
De eco capsules voor gebruik altijd verdunnen. GEBRUIK NIET OP:
niet waterbestendige vloeren, onbehandeld hout of hout met een
wax. Voor ongebruikelijke / onbekende oppervlakken eerst testen op
een onopvallende plek. Gemorste vloeistof opnemen. Afgesloten
bewaren op een droge opbergplek, niet onder direct zonlicht daar
het product kan verkleuren (werkzaamheid blijft onverminderd).

Ingrediënten
>30% niet ionische oppervlakte actieve stoffen. Bevat Cumarine, d-
LIMONEEN, Linalool, CITRAL Eiken-mos extract/hars, Amyl cinnamal,
Citronellol.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van ogen.
Niet inslikken. Altijd gebruiken met droge handen. Niet doorprikken,
scheuren, snijden of knippen.

Gevaar waarschuwingen (alleen van toepassing op 
het concentraat)

H314 veroorzaakt serieus oogletsel.                                                                                          
H412 Schadelijk voor het aquatisch leven 
met langdurig effect.
EUH208 Bevat Cumarine, d-LIMONEEN, Eiken-mos extract/hars 
CITRAL. Kan een allergische reactie veroorzaken. Kijk voor meer 
informatie op het product veiligheidsblad.

NEUTRALE VLOER REINIGER
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Verkrijgbare verpakkingen: 

Voordeel verpakking: 50 eco capsules

Hoe te gebruiken:

Geschikte oppervlakken:

Verdunning:

6–7

pH (verdund):

Product Informatie blad

Lavendel

1. PLAATS                                                    
(niet snijden, 
knippen of                     
scheuren)  

2. VULLEN                                                    
(warm of koud 
water)  

2. ROEREN                                                
(totdat volledig 
is opgelost)  



Verkrijgbare verpakkingen: 

Voordeel verpakking: 50 eco capsules

Flexibel verpakking: 8 eco capsules

Hoe te gebruiken:

Geschikte oppervlakken:

Verdunning: pH (verdund):

GLAS & RUITENREINIGER 

Productomschrijving
PROFIMAX Glas & Ruitenreiniger eco capsules zijn de nieuwe
efficiënte, economische en plastic vrije manier van milieu ontlastend
reinigen. Elke PROFIMAX Glas & Ruitenreiniger eco capsule is volledig
wateroplosbaar en bevat een krachtig super concentraat, met
neutrale geur en biologisch afbreekbaar. Speciaal geformuleerd,
eenmaal opgelost, een uitstekende en professionele reiniger welke
zeer effectief hardnekkige vervuiling en watervlekken van glazen
oppervlakken kan verwijderen. PROFIMAX Glas & Ruitenreiniger eco
capsules zijn 100% plastic vrij verpakt en eenvoudig in gebruik, klein
om op te bergen en licht om te transporteren.

Product eigenschappen / voordelen
▪ Verwijderd hardnekkige vervuiling en watervlekken.
▪ Geen penetrante geur en er laag in VOS’s
▪ Sneldrogend voor een kristal helder en streep-loze glans.
▪ Anti aanslag eigenschappen houd oppervlakken langer schoon.
▪ Geen onder en of overdosering meer, daar elke capsule de juiste

dosering bevat voor 750 ml effectieve, gebruiksoplossing.

Gebruiksaanwijzing
Draai de sproeikop van de sproeitrigger open (ON). Sproei de
verdunde glasreiniger spaarzaam op het oppervlak en wrijf na met
een droge doek of een papieren handdoek. Draai de sproeikop weer
dicht (OFF) en bewaar de flacon rechtop.

Belangrijke informatie
De eco capsules altijd voor gebruik verdunnen. Voor ongebruikelijke
oppervlakken, test op een onopvallend plek. GEBRUIK NIET OP:
Marmer, kalkhoudende natuursteen of zuur gevoelige oppervlakken
en afgewerkt hout. Gebruik in een goed geventileerde ruimte.
Gemorste vloeistof opnemen. Afgesloten bewaren op een droge
opbergplek, niet onder direct zonlicht.

Ingrediënten
5 -< 15 % anionische oppervlakte actieve stoffen en 5- < 15 % niet
ionische oppervlakte actieve stoffen, bevat DMDM Hydantoïne, 3-
idio-2-oropynyl butylcarbamate.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van ogen.
Niet inslikken. Altijd gebruiken met droge handen. Niet doorprikken,
scheuren, snijden of knippen.

Waarschuwing voor gevaar (alleen van toepassing
op het concentraat)
H315 Veroorzaakt huid irritatie.
H318 Veroorzaakt serieus oogletsel
H317 Kan een allergische huid reactie veroorzaken
H412 Schadelijk voor het aquatisch leven met langdurig effect.
EUH208 Bevat d-Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kijkt u op het veiligheidsblad voor meer informatie.

Hoe te gebruiken:

4–5

Product Informatie blad
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1. PLAATS                                                    
(niet snijden, 
knippen of                     
scheuren)  

2. VULLEN                                                    
(warm of koud 
water)  

2. SCHUDDEN
(totdat volledig 
is opgelost)  
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SANITAIR REINIGER ECO CAPSULES

Productomschrijving
PROFIMAX Sanitair reiniger eco capsules zijn de nieuwe efficiënte,
economische en plastic vrije manier van milieu ontlastend reinigen.
Elke PROFIMAX Sanitair reiniger eco capsule is volledig
wateroplosbaar en bevat een krachtig super concentraat, welke
biologisch afbreekbaar en vrij van bleekmiddelen zijn. Speciaal
geformuleerd om, eenmaal opgelost, uitstekend zeepresten,
kalkafzetting en hardnekkige vervuiling te kunnen verwijderen in
sanitair ruimten. PROFIMAX Sanitair reiniger eco capsules zijn 100%
plastic vrij verpakt en eenvoudig in gebruik, klein om op te bergen en
licht om te transporteren.

Product eigenschappen / voordelen

▪ Sterk tegen zeepresten, kalkafzettingen en andere vervuiling
▪ Helpt vuilopbouw te voorkomen
▪ Laat het oppervlak streep loos en schoon en glanzend achter.
▪ Geen onder en of overdosering meer, daar elke capsule de juiste

dosering bevat voor 750 ml effectieve, gebruiksoplossing.

Gebruiksaanwijzing
Draai de sproeikop van de sproeitrigger open (ON). Sproei voor
dagelijkse reiniging op een sanitair doek en neem het oppervlak af, of
sproei voor periodieke reiniging direct op het oppervlak, laat max. 5
min. Inwerken en spoel na met water of neem af met een vochtige
doek. Voor meer glans eventueel met een droge doek na-wrijven.
Draai de sproeikop weer dicht (OFF) en bewaar de flacon rechtop.

Belangrijke informatie
De eco capsules altijd voor gebruik verdunnen. NIET GEBRUIKEN OP:
Marmer en kalkhoudende natuursteen, versleten of beschadigd
geëmailleerde oppervlakken, onverzegelde poreuze oppervlakken of
bekleding. Gemorste vloeistof opnemen. Afgesloten bewaren op een
droge opbergplek, niet onder direct zonlicht.

Ingrediënten
>30% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, melkzuur, veresterd
polyethoxyether, Linalool, Fenyl ethyl alcohol, Eugenol, Citronellol,
Butylfenyl Methylpropional, d-limonene.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van ogen.
Niet inslikken. Altijd gebruiken met droge handen. Niet doorprikken,
scheuren, snijden of knippen.

Waarschuwing voor gevaar (alleen van toepassing
op het concentraat)
H302 Schadelijk indien ingeslikt.
H315 Veroorzaakt huid irritatie.
H318 Veroorzaakt serieus oogletsel
H412 schadelijk voor het aquatisch leven met langdurig effect.
EUH208 Bevat d-Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kijkt u op het veiligheidsblad voor meer informatie.

2–3

Product Informatie blad

Verkrijgbare verpakkingen: 

Voordeel verpakking: 50 eco capsules

Flexibel verpakking: 8 eco capsules

Geschikte oppervlakken:

Verdunning: pH (verdund):

Hoe te gebruiken:

1. PLAATS                                                    
(niet snijden, 
knippen of                     
scheuren)  

2. VULLEN                                                    
(warm of koud 
water)  

2. SCHUDDEN
(totdat volledig 
is opgelost)  

Granaatappel & 

Kersenbloesem
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EXTRA KRACHTIGE REINIGER 

Product Informatie blad

Productomschrijving

PROFIMAX Extra Krachtige Reiniger eco capsules staan voor de
nieuwe efficiënte, economische en plastic vrije manier van milieu
ontlastend reinigen. Elke PROFIMAX Extra Krachtige Reiniger bestaat
uit twee capsules, een vloeibaar superconcentraat en een poeder
concentraat. Wanneer deze samen opgelost zijn, ontstaat er een
uiterst krachtige ontvetter welke zeer effectief hardnekkig vet en vuil
van bijna alle oppervlakken kan verwijderen. PROFIMAX Extra
Krachtige Reiniger eco capsules zijn 100% plastic vrij verpakt en
eenvoudig in gebruik, klein om op te bergen en licht om te
transporteren.

Product eigenschappen / voordelen
▪ Geschikt om roest vast staal en andere keuken oppervlakken,

afzuigkappen ovenschalen, kookgerei, grills en roosters.
▪ Verwijderd hardnekkig en ingebakken vetten.
▪ Laat het gereinigde oppervlak schoon en als nieuw achter.
▪ Water gedragen reiniger - er laag in VOS’s

Gebruiksaanwijzing
Draai de sproeikop van de sproeitrigger open (ON) en sproei de
verdunde Extra Krachtige Reiniger op het oppervlak, laat 5 min.
inwerken (eventueel wat langer voor hardnekkig -ingebakken- vet) en
neem daarna af met een schone, vochtige doek of spoel af met warm
water. Draai de sproeikop weer dicht (OFF) en bewaar de flacon
rechtop.

Belangrijke informatie
De eco capsules altijd voor gebruik verdunnen. Vermijd langdurig
contact met plastic, hout, geëmailleerde en aluminium oppervlakken.
NIET GEBRUIKEN OP: goud vergulde oppervlakken, behandeld of
geverfd hout, gelakte of zacht poreuze oppervlakken. Voor
ongebruikelijke oppervlakken eerst testen op een onopvallend plek.
Gemorste vloeistof direct opnemen. Sluit de verpakking na gebruik
en bewaar op een droge plaats, weg van hitte en direct zonlicht.

Ingrediënten
>30% niet ionische oppervlakte actieve stoffen, 5- < 15 % anionische
oppervlakte actieve stoffen, bevat d-Limonene.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van ogen.
Niet inslikken. Altijd gebruiken met droge handen. Niet doorprikken,
scheuren, snijden of knippen.

Waarschuwing voor gevaar (deels van toepassing
op het verdunde product, zie het etiket).
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie veroorzaken aan de luchtwegen.
H317 Kan een allergische huid reactie veroorzaken
H412 Schadelijk voor het aquatisch leven met langdurig effect.
Kijkt u op het veiligheidsblad voor meer informatie.

11–12

Verkrijgbare verpakkingen: 

Voordeel verpakking: 50 + 50 eco capsules

Flexibel verpakking: 8 + 8 eco capsules

Geschikte oppervlakken:

Verdunning: pH (verdund):

Hoe te gebruiken:

1. PLAATS                                                    
(niet snijden, 
knippen of                     
scheuren)  

2. VULLEN                                                  
(warm of koud 
water)  

2. SCHUDDEN
(totdat volledig 
is opgelost)  

Sinaasappel


