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TRIPLE NI-GEL 
Multifunctioneel reinigingsgel op basis van 
dennenolie 

 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Een multifunctionele reinigings- en ontvettingsgel met een uitstekende kwaliteit dennenolie, zeep en 
bevochtigers. Zeer effectief mild reinigingsmiddel dat vette aanslag, vuil en hardnekkige strepen verwijdert. 
Naspoelen is overbodig. Triple NI-GEL vervangt muffe geuren door een frisse dennengeur. De combinatie 
van zepen en dennenolie voorkomt uitdroging van gelakte, houten, lederen en vinyl oppervlakken. De 
uitstekende reinigende eigenschappen en de hygiënische frisse dennengeur maken Triple NI-GEL tot een 
ideale multifunctionele reiniger voor kleedkamers, was- en doucheruimtes, wasserijen, douches en toiletten. 
Triple NI-GEL kan op alle oppervlakken worden gebruikt, inclusief gepolijste met emulsie behandelde 
vloeren, vinyltegels, wanden en schilderwerk. Kan worden toegepast d.m.v. dweil, sprayreiniging en 
machinaal schrobben. Na het drogen kunnen de behandelde vloeren worden gepolijst tot een aantrekkelijke 
glans. 
 
 

VOORDELEN 
 

• Onplezierige geuren zijn na behandeling met TRIPLE NI-GEL verdwenen; 

• Laat een plezierige en frisse dennengeur achter; 

• Snel reinigen zonder te spoelen; 

• Zorgt ervoor dat leer, linoleum en vinyl soepel blijven; 

• Vloeren kunnen worden gepolijst tot een "antislip" glans; 

• U hoeft geen poetsmiddelen te gebruiken, één product reinigt en glanst; 

• Veilige milde werking, geen schade aan gepolijste emulsie vloeren, vinyltegels of schilderwerk. 
 
 

TOEPASSING 
 

Algemeen 

• Vloeren; 

• Wanden en tegelwanden 

• Hout en leer en schilderwerk 

• Was- en doucheruimtes 

• Toiletten 
Sportaccomodaties en zwembaden 

• Vloeren 

• Was- en doucheruimtes 

• Toiletten 

D7821 
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TOEPASSING -2- 
 

Dierenpension en dierenasiel 

• Vloeren 

• Wanden en tegels 
 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  Bruine gel 
Geur ............................................................................  Frisse dennengeur 
Dichtheid bij 20oC. ......................................................  1 
Oplosbaarheid .............................................................  in water oplosbaar 
Ontvlambaarheid .........................................................  Niet brandbaar 
pH concentraat ............................................................  8,5 
pH oplossing ...............................................................  8,5 
Verpakking ..................................................................  4 x 5 liter plastic flacons in doos  
Opslagcondities ..........................................................  in gesloten verpakking, op een droge koele en goed 
 ....................................................................................  geventileerde plaats, vorstvrij 
Houdbaarheid .............................................................  18 maanden 

 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Dosering: 
Gebruik 5-10 gram per liter in warm water. Voor zware vervuiling en strepen kan een sterkere oplossing van 
maximaal 15 gram per liter vereist zijn.  
 
Toepassing: 
Vochtige dweil; met een goed uitgewrongen dweil.  
Spuitfles; breng oplossing aan met een spuitfles en gebruik een elektrische polijstmachine met een nylon 
pad om de ondergrond op te poetsen tot een schone droge glanzende finish.  
Machinaal schrobben; gebruik een schrobhulpstuk en droog met een dweil of een natte stofzuiger. 
Wassen en glanzen; met vochtige dweil aanbrengen, laten drogen en glanzend oppoetsen met een 
elektrische polijstmachine met een nylonpad van polijstkwaliteit.  
Reinigen van tegels, muren en schilderwerk; aanbrengen met een schone, goed uitgewrongen doek of 
spons.  
 
 

VERPAKKING 
 

Flacon 5 liter Ref. D7821-5 x 1 
 
 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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