
REJUVENATATM ACTIVE
REJUVENATATM ACTIVE is een geconcentreerd 
schoonmaakmiddel met actieve enzymen voor het 
onderhoud en de reiniging van natuursteen, gepolijst 
marmer, tegels, voegen, gevelstenen en andere harde 
oppervlakken.

Toepassingen

kan gebruikt worden voor:
• gevels, vloeren en wanden
• patio’s, garages en 

zwembadomgevingen
• keukens

Voordelen

REJUVENATATM ACTIVE is een dagelijkse 
reiniger voor beschermde oppervlakken
zoals natuursteen en andere harde poreuze 
materialen. Het bevat 3 soorten natuurlijke 
actieve enzymen die snel olie, vuil, 
voedselresten, bacteriën en schimmel 
afbreken. 

REJUVENATATM ACTIVE is geschikt voor 
binnen- en buitengebruik. 

Verbruik

Voor vuile oppervlakken meng 1 deel 
REJUVENATATM ACTIVE in verhouding met 
20 delen warm water. Dit wil zeggen 1/5 van 
de flacon in 4 liter water.
Voor normaal gebruik (dweilen) meng 1 deel 
in verhouding met 40 delen warm water.
Dit wil zeggen 1/10 van de flacon in 4 liter 
water.

Benodigdheden

• Emmer, dweil, borstel

Bewaren

Bewaar de verpakking goed gesloten op 
een koele geventileerde plaats. Het product 
is bestendig tegen vrieskou.

REJUVENATATM ACTIVE

Verpakking

Plastic flacon van 946 ml



Gebruiksaanwijzing

1.  TEST HET PRODUCT ALTIJD EERST OP EEN KLEINE OPPERVLAKTE.
2.  Zorg dat de oppervlakken die behandeld worden droog, schoon en stof- en vuilvrij  
 zijn.
3.  Vermeng 1 deel REJUVENATATM ACTIVE met 40 delen warm water in een emmer en 
     roer dit mengsel goed om gedurende enkele seconden. Voor erg vuile delen heeft u  
 een andere verhouding nodig: 1 deel REJUVENATATM ACTIVE met 20 delen warm  
 water.
4.  Dweil de oppervlakte en spoel de dweil geregeld. Als het mengsel in de emmer te vuil 
     wordt, spoel de dweil dan in proper water en maak een nieuw mengsel.
5.  Het schoonmaakmiddel mag bij de lichtere menging geen residu achterlaten, anders  
 moet u naspoelen met proper water.

REJUVENATATM ACTIVE

Reiniging van zwaar bevuilde oppervlakken en vlekken

1.  TEST HET PRODUCT ALTIJD EERST OP EEN KLEINE OPPERVLAKTE.
2.  Zorg dat de oppervlakken die behandeld worden droog, schoon en stof- en vuilvrij  
 zijn.
3.  Vermeng 1 deel REJUVENATATM ACTIVE met 10 delen warm water in een emmer 
 (2/5 van de flacon in 4 liter water) en roer dit mengsel goed om gedurende enkele  
 seconden.
4.  Breng overvloedig aan op het oppervlak en laat gedurende enkele minuten inwerken  
     om de enzymen toe te laten het vuil af te breken.
5.  Schrob goed met een borstel voordat het schoonmaakmiddel is opgedroogd.
6.  Spoel grondig na met zuiver water en een dweil (binnenshuis) of een    
 hogedrukreiniger (buitenshuis).
7.  Voor hardnekkige vlekken die niet verdwijnen met deze reiniging: bedek de vlek met  
 wat REJUVENATATM ACTIVE , laat gedurende enkele minuten inwerken maar niet  
 indrogen, schrob goed met een borstel en spoel goed na. Herhaal indien nodig.



Veiligheidsvoorschriften

1.  Bewaar buiten het bereik van kinderen.
2.  Brandbaar.
3.  Niet inslikken. Niet roken tijdens gebruik.
4.  Vermijd blootstelling aan het product.
5.  Vermijd contact met ogen en huid.
6.  Dampen zijn schadelijk voor de gezondheid bij lange blootstelling. Adem geen
 gas, dampen of nevel in tijdens het gebruik. Dampen kunnen slaperigheid en
 duizeligheid veroorzaken.
7.  Kan longbeschadiging veroorzaken indien ingeslikt.
8.  Vermijd contact met ontstekingsbronnen.
9.  Vermijd contact met afvoerkanalen, planten, water en grond.
10.  Niet in afvoerkanalen gieten.
11.  Gebruik in goed geventileerde ruimtes. Vermijd het gebruik bij felle wind.
12.  Draag handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en indien nodig
 een masker tijdens het aanbrengen.
13.  Handen grondig wassen na gebruik.

Eerste hulp

• Indien ingeslikt, neem contact op met een arts. Niet braken.
• Verwijder bij contact met de huid de vervuilde kleding en was de huid grondig.
• Indien het product in contact komt met de ogen, houd de ogen open, spoel grondig met
  water gedurende ten minste 15 minuten en neem contact op met een arts (oogarts).
• Als irritatie optreedt en blijft duren, neem contact op met een arts.
• Indien u dampen of nevel ingeademd heeft, begeef u in de frisse lucht.
• Indien de symptomen aanhouden, neem contact op met een arts.

Ongelukken

• Brand : blus met schuim-waternevel, CO² of droogpoeder.
• Verwijder mechanisch of met absorberend materiaal zoals zand of zaagsel.
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