
 

Micro Miracle LS 925N  
Laagschuimende microbiologische allesreiniger                                                                 
 

 

Laagschuimende micro-biologische 

reiniger. Geschikt als vloerreiniger en 

interieurreiniger. Ideaal in combinatie met 

alle professionele schrobdweilmachines.  

Geschikt voor alle waterbestendige 

oppervlakken en geoptimaliseerd met 

micro-organismen.  

 

Pluspunten product 

• Een echte microbiologische  

allesreiniger met ontvettende 

eigenschappen.  

• Lost ook hardnekkige dagelijkse 

vervuilingen op 

• Gebruiksvriendelijk 

• Krachtig ontvettend en vuiloplossend 

• Arbeidsbesparend 

• Zuinig in gebruik 

• Ook geschikt voor het onderhoud van 

zwaarbelaste vloeren, zoals 

winkelcentra, magazijn- en 

showroomvloeren 

 

Uw voordeel 

• Hoog geconcentreerd, zuinig in gebruik 

• Complete technische informatie 

beschikbaar 

• Overal inzetbaar 

• Kostenbesparend 

• Ideaal voor de gebruiker die het 

aantal reinigingsproducten wil 

beperken 

• Past in milieu-/ARBO protocol door 

ontbreken van P- en H-zinnen 

 

Verpakkingen 

Micro Miracle LS 925N is leverbaar in 5L 

cans. 

 

Micro Miracle LS 925N 

Speciaal geschikt  voor machinale 

toepassing op vloeren. 

 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
Extreem zuinig: maak een 0,3%   tot 0,5% 
oplossing.  Dat wil zeggen: 2ml tot 5 ml 
per liter water! Werkt zowel met hard als 
zacht water. Bij machinaal gebruik 
kraanwater gebruiken. 

In combinatie met schrobzuigmachine 

• Maak een gebruiksoplossing van 0,2 à 

0,4%.  Bij zware vervuiling de 

dosering verhogen. Dit is niet 

schadelijk voor de vloer of machine.  

• Schrob de vloer en laat zo mogelijk 

even inwerken. Niet laten opdrogen. 

• Schrob zonodig nogmaals en zuig 

direct aansluitend de vervuilde 

oplossing op. Extra ronde met alleen 

schoonwater in de machine zorgt voor 

een maximaal effect.  
 
Fysische, chemische 
eigenschappen 
Omschrijving: vloeibaar, groen 
pH: ca. 9,3 
Dichtheid: 0,99 g/ml 
Vlampunt: >100°C, onderhoudt niet 
 de verbranding 
Oplosbaarheid: volledig  
Houdbaarheid: 1 jaar onder normale  

 omstandigheden 
 
Wettelijk verplichte informatie 

Géén P- en H-zinnen, géén 

waarschuwingsymbolen op 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 
Cleanil Schoonmaakproducten 
De Grens 18d 
6598 DL Heijen 
(T) 0485-372201 
(E) info@cleanil.nl 


