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NACASA Universele Reiniger                                                   
Art. nr. 4010 
 
Eigenschappen 
NACASA is een natuurlijke universele reiniger 
voor de zachte en milde reiniging van geoliede, 
geboende, gebeitste en gelakte oppervlakken 
van vloeren, kozijnen, deuren, tegels, hout, 
kunststof enz. Het is bijzonder huidvriendelijk en 
biologisch afbreekbaar. Zonder chemische con-
serveringsmiddelen, vrij van chloor, ammoniak en 
fosfaat. 
 
Samenstelling 
Water, anionische en amfotere oppervlakteactie-
ve stof uit kokosvet < 5%, citral, zilversulfaat, 
chlorofyl. 
 
Toepassing 
De ondergrond doorgaans alleen vochtig afve-
gen. Indien nodig eerst droog reinigen. Voor 
vochtige reiniging van met BIOFA-producten 
behandelde vloeren kan een drukpompsproeier 
worden gebruikt. Hiermee de verdunde NACASA 
gewoon op de vloer of op een dweil of doek aan-
brengen en het oppervlak afvegen. Daarna na-
drogen.  
Eventueel ook tegeloppervlakken nadrogen na 
vochtige reiniging. 
Alle andere oppervlakken vochtig afvegen en 
laten drogen. 
Bij hardnekkig vuil NACASA Universele Reiniger 
puur op een doek of spons aanbrengen en de 
vuile plekken extra behandelen. Daarna met hel-
der, warm water naspoelen. 
 
Verbruik 
1/2e dop van de 1 liter fles of 10 ml in 1 liter 
waswater gieten.  
Bij hardnekkig vuil alleen plaatselijk puur gebrui-
ken. Niet overdoseren, anders kan er streepvor-
ming optreden. 
 
Bewaring 
Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verpakking 
1 l / 5 l / 20 l PE fles of PE blik (grotere verpak-
kingen op aanvraag). 
 
Veiligheidsinstructies 
Buiten het bereik van kinderen houden. IN GE-
VAL VAN INSLIKKEN: Bij een onwel gevoel on-
middellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts 
bellen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE 
OGEN: Voorzichtig spoelen met water gedurende 
enkele minuten. Eventuele contactlenzen indien 
mogelijk verwijderen. Verder spoelen. Indien 
medisch advies nodig is, de verpakking of het 
etiket bij de hand houden. 
 
Recyclage  
Het product indien mogelijk volledig opgebruiken. 
Vloeibare productresten en verpakkingen die niet 
geleegd en gereinigd zijn, moeten in overeen-
stemming met de plaatselijke wettelijke voor-
schriften worden afgevoerd.  
Alleen volledig geleegde en gereinigde verpak-
kingen mogen worden gerecycleerd.  
 
AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstof-
fenlijst: 20 01 30 
 
GISCODE: GU 40. 


