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                                                                  ALLROUND  CLEANER ACL4020 
 Productbeschrijving: 
Allround Cleaner ACL4020 is een geconcentreerde allesreiniger voor harde oppervlakken met een krachtige 
ontvettende werking. Heeft als voordeel dat het voor vele toepassingen gebruikt kan worden. Vermijd langdurig contact met aluminium, geverfde of verniste oppervlakken.  Allround Cleaner bevat geen oplosmiddelen. Zijn werking baseert zich op een mengsel van oppervlakte-
actieve stoffen dat bijzonder effectief is op de moeilijkst te verwijderen soorten vuil zoals natuurlijke en minerale vetten, stofdeeltjes en andere verontreinigende stoffen die van buiten komen. 
 Gebruiksaanwijzing: 
Allround Cleaner ACL4020 is het ideale product voor de schoonmaak van zeer vervuilde oppervlakken 
zowel voor binnen- als buitenshuis. Het product moet direct op het oppervlak gespoten worden en als het vuil hardnekkig is 4 tot 5 minuten 
laten inwerken en dan naspoelen met water of afnemen met een vochtige doek.  Voor gekleurde oppervlakken of stoffen dient U, om onverwachte verkleuringen te voorkomen, het 
materiaal eerst op kleurechtheid te testen op een niet zichtbare plek voordat U het product op het gehele oppervlak gebruikt. 
 Bij eerste toepassing op minder zichtbare plaats testen, zeker op water gedragen verf of lakken.  Toepassingsgebied:  
Huis: 
Keukenkastjes, Keuken werkblad, Afzuigkap en filters, Frituurpan, Ovens, Gasfornuis, Kookplaat vitrokeramiek, Snijmachines, Vriesvak, Koelkast, Radiatoren, Rolluiken, Vlekken op afwasbare muren, 
Protectieglas Kachels en Open haard, Stenen vensterbanken, Vuilnisemmers, Koffiemachines, Lichtschakelaars, Lampen, Lijsten van deuren en ramen, Asbakken, Kunstplanten, Telefoons. 
 Tuin: 
Barbecue, Grill platen, Tuingereedschap, Plastic tuinmeubelen, Grasmaaier, Kettingzaag, Hogedrukreinigers, Stenen stoepen, Zwembadrand, Trampoline zwembad, Hondenhok, Kattenbak, Dierenkooien, Brievenbus, Lampen, Insectenresten  Hobby, Sport en Vakantie: 
Gymschoenen, Aquarium, Surfplank, Boten, Trainingsapparaten,  Kettingen motorfiets-fiets-kettingzaag, Verfkwasten, Rugzakken, Motoren modelbouw, Speelgoed voor kinderen, Parasols, Ligstoelen, 
Kampeerspullen, Buitenkant Camper en Caravan, Vis doos.  
 
Cristalin Holland b.v. 
Welgelegenweg 4 8171AA Vaassen, Nederland 
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U kunt altijd rekenen op onze service, echter aangezien het gebruik van onze producten buiten ons bereik liggen, kunnen wij hiervoor geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden. 


