
Royal ® vloeibaar schuurmiddel 
 
Royal vloeibaar schuurmiddel 
Dit product is speciaal ontwikkeld om het milieu te ontzien. Het is exclusief samengesteld uit grondstoffen, 
geselecteerd op hun goede afbreekbaarheid. Dankzij deze combinatie van grondstoffen reinigt en ontvet het 
product optimaal. Royal is een witte vloeibare crème en heeft een prettige citroengeur 
 
Gebruiksaanwijzing 
Royal vloeibaar schuurmiddel op een vochtige doek of direct op het te reinigen oppervlak 
aanbrengen. Vervolgens het oppervlak reinigen. Na de reiniging naspoelen. 
 
Royal reinigt snel, doordat de tensio-actieve stoffen het vuil doordringen en in oplossing houden. 
Royal krast niet, omdat Sprint Vloeibaar Schuurmiddel een zacht polijstmiddel bevat. 
Royal Vloeibaar Schuurmiddel is fosfaatvrij. 
 
Ingrediëntendeclaratie volgens E.G. aanbeveling: 
Bevat onder andere de volgende ingrediënten: 
Anionogene oppervlakteactieve stoffen - Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5 % 
Parfums 
Zie voor verdere informatie het Veiligheids Informatie B lad 
 
Verpakking Royal vloeibaar schuurmiddel 
Doos 12 X 500ml. ( 700 Gram ) EAN Nummer: 87132115610948 
 
Waarschuwing: 
In geconcentreerde vorm PH 8.5 
Bij een gevoelige huid is het dragen van huishoudhandschoenen aan te raden. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen 
onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
 
Informatie: 
De informatie, gegeven in het productblad of veiligheidsblad heeft betrekking op in het blad 
genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden 
gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn 
gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden, zonodig regelmatig door ons 
herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde 
voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en 
toereikend is voor het gebruik van dit product. 
Aanbevolen wordt om de informatie uit dit product of veiligheidsblad, zonodig in aangepaste vorm, 
door te geven aan personeel / belanghebbenden. 


