
 

Producent 

Militex BV 

Ampèrestraat 3a 

1976 BE IJmuiden 

Telefoon: 0255-531644 

Telefax: 0255-532780 

Email: info@militex.nl 

 

Producent 

Militex BV 

Ampèrestraat 3a 

1976 BE IJmuiden 

Telefoon: 0255-531644 

Email: info@militex.nl 

 

Micro Sanitair 903                                                                   
Microbiologisch sanitairreiniger 

 

Microbiologisch reiniger voor het totale 

sanitair onderhoud. Verdrijft permanent 

hinderlijke stank en geuren. 

 

Pluspunten product 

• Teamwork van bacteriën 

• Reinigt en heeft langdurige werking 

• Zorgt voor een glanzend en streeploos 

resultaat 

• Absorbeert ammoniakgeur 

• Veilig 

• Langdurig merkbaar prettige 

parfumering 

 

Uw voordeel 

• Hoog geconcentreerd 

• 100% ontgeuring bij regelmatig 

gebruik 

• Zuinig in gebruik 

• Gebruiksvriendelijk 

• Zeer oppervlakte actief 

• Toepasbaar in doseersystemen 

• Bij dagelijks gebruik ontstaat er geen 

opbouw van kalkzeep en 

huidvetaanslag. De periodieke beurten 

zijn daarom minder noodzakelijk 

• Een glanzend oppervlak is het 

resultaat.  

• Frist de gereinigde ruimte niet alleen 

optisch op 

 

Verpakkingen 

Micro Sanitair 803 is leverbaar in diverse 

verpakkingen: 

• In te vullen…. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Sprayreiniging: 

Dosering: 20 ml in een sprayflacon. 

Opsproeien of vernevelen, vervolgens 

drogen met een schone doek of tissue. 

 

De natte methode: 

Dosering: 20 tot 40 mililiter per emmer.  

Breng het aan d.m.v. een mop of borstel. 

Laten inwerken en vervolgens opnemen 

middels een mop of dweil. 

Ook geschikt voor de conventionele 

methode met de spons en zeem. 

 

De doseerfles is eenvoudig in gebruik. 

Draai de dop los en knijp in de fles tot de 

doseerkamer met minimaal 20 ml is 

gevuld. Alles boven de 20 ml. zal 

automatisch in de fles terug vloeien. Vul 

met de juiste hoeveelheid de sprayflacon of 

emmer. Hierna de dop sluiten zodat er 

geen lekkage kan optreden. 
 

ALTIJD EEN GLANZEND EN FRIS 

RESULTAAT 
 

Fysische, chemische 
eigenschappen 

Omschrijving: vloeibaar, paars 

pH: ca. 6,5 

Dichtheid: ca. 0,98 g/ml 

Vlampunt: >100°C, onderhoudt niet 

 de verbranding 

Oplosbaarheid: volledig 

Houdbaarheid: 1 jaar onder normale  

 omstandigheden 
 

Wettelijk verplichte informatie 

Zie de P- en H-zinnen op de M.S.D.S. en 

het etiket 

 
De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan 

de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in 

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

 

Uw adviseur 

KBL Schoonmaakcentrum 

Bijlestraat 7 

1721 PT Broek op Langedijk 

Telefoon: 0226-399935 

 


