
 

 

MAVRO TOILET REINIGER 
Veilig en mild reinigingsmiddel geschikt voor de dagelijkse reiniging van sanitaire ruimtes 

 
PRODUCTOMSCHRIJVING 
MAVRO TOILET REINIGER is een veilig en mild reinigingsmiddel geschikt 
voor de dagelijkse reiniging. 
MAVRO TOILET REINIGER verwijdert huidvet, aanslag, kalk en 
zeepresten en reinigt glanzend en streeploos.  
MAVRO TOILET REINIGER kan tevens voor reiniging met een sproeiflacon 
ingezet worden. 
 
TOEPASSING 
MAVRO TOILET REINIGER kan veilig worden toegepast op elk 
waterbestendig oppervlak. 
 
EIGENSCHAPPEN 
• Veilig en eenvoudig in gebruik 
• Reinigt glanzend en streeploos 
• Toepasbaar op elk waterbestendig oppervlak 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Geur:  Lichtrood  
Kleur:  Geparfumeerd 
Soortelijk gewicht: 1,02 kg/liter 
pH:  8 
Bevat:  Oppervlakte actieve stoffen 
 
APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN 
MAVRO TOILET REINIGER kan altijd en overal toegepast worden. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
1. MAVRO TOILET REINIGER verdunnen met schoon water afhankelijk 

van de mate van vervuiling. Voor normaal gebruik is 1% (50ml op 5 
liter water) voldoende.  

2. Reinig vloeren met een mop of dweil. 
3. Reinig toiletten en urinoirs met behulp van een toiletborstel. 
4. Reinig overige vervuilingen met een (schuur)spons of doek. 

 
VERPAKKING 
1 liter 
 
THEORETISCH VERBRUIK 
Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en de gebruikte 
verdunning. 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
• Niet mengen met andere producten. 
 
OPSLAG EN HOUDBAARHEID 
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. 
Opslaan op een koele, vorstvrije plaats buiten bereik van kinderen. 
 
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Onverdund kan dit product ernstige oogirritatie veroorzaken. Voorkom 
huid- en oogcontact. Draag geschikte handschoenen en een 
veiligheidsbril. Bevat methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie 
veroorzaken. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of 
onze R&D afdeling. 
 

 
 
TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen 
wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij 
kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het 
gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met 
één van onze adviseurs! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
DISCLAIMER 
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van 
het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en 
techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden 
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen 
rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle 
aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en 
eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te 
allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, 
toepassing en resultaat. 
 
Uitgave:   Juli 2020 
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen. 
 
Artikelnummer:  12011 
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