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Productvoordelen 

 Veelzijdig in gebruik 
 Hoog geconcentreerd 
 Groot oplossend vermogen 
 Friss geurend 
 Voor dagelijks gebruik en zware 

vervuiling 
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CITROLUX 
fris geurende alkalische snelreiniger 

 

Product 
CITROLUX is een hoog geconcentreerde veelzijdige snelreiniger met 
een frisse geur en groot oplossend vermogen. Door zijn 
diepreinigende werking verwijdert CITROLUX moeiteloos al het vuil en 
vet en laat een frisse geur na. CITROLUX is onschadelijk voor nagenoeg 
alle oppervlakken en bevat geen ammonia.  
 

Toepassing 
CITROLUX verwijdert eenvoudig de dagelijkse en zwaardere 
verontreinigingen. CITROLUX is uitermate geschikt voor het 
verwijderen van vingervlekken, olie-, nicotine-, rook-, algen-, en 
roetaanslag, waslagen, bloed, eiwit en andere vetachtige vlekken. Hierdoor is CITROLUX zeer geschikt voor het 
reinigen van uw interieur en kan vrijwel overal toegepast worden:  
 
 Deuren 
 Ramen 
 Vloeren 
 Vloerbedekking 
 Laminaat 
 Trespa 
 Houtwerk 
 Plinten 

 Wanden 
 Stoelen 
 Tafels 
 Kasten 
 Bureaus 
 Apparatuur 
 Schappen 
 Rolluiken 

 Kunststof 
 Aanrecht 
 Textiel 
 Tegels 
 Spiegels 
 Gelakte oppervlakken 
 Damwanden 
 Aluminium 

Gebruiksaanwijzing/Dosering 
CITROLUX kan afhankelijk van de vervuiling verdund worden met water tot 1:20.  
- Voor algemene toepassing  : 1:20  
- Voor zware vervuiling   : 1:5 - 1:10  
CITROLUX kan gebruikt worden in een sproeiflacon en als sopmiddel in een emmer.  Meng dit product nooit met 
andere reinigingsmiddelen. Het product wordt dan onwerkzaam. Indien geen zekerheid bestaat over bestendigheid 
van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen. 

www.cleanright.eu 
Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Charter voor Duurzaam Schoonmaken. 

  

Biologisch afbreekbaar 
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische 
afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 
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