
Micro Miracle 841 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microbacteriële reiniger welke net dat 
beetje extra doet t.o.v. de conventionele 
superreinigers. Toepasbaar op alle 
oppervlakken en voor alle voorkomende 
reinigingsklusjes op en rond de werkplek. 
Onvergelijkbaar vanwege de hulp van 
micro organismen welke vuil en vet 
omzetten in water en zuurstof. 
 
Pluspunten product 
• Een echte microbacteriologische 

universeelreiniger 
• Lost ook hardnekkige dagelijkse 

vervuilingen op 
• Nicotine, vet, vuil, regenstrepen zijn 

verwijderd in een handomdraai 
• Gebruiksvriendelijk 
• Krachtig ontvettend en vuiloplossend 
• Arbeidsbesparend 
 
Uw voordeel 
• Hoog geconcentreerd, zuinig in gebruik 
• Complete technische informatie 

beschikbaar 
• Overal inzetbaar 
• Kostenbesparend 
• Ideaal voor de gebruiker welke het 

aantal te gebruiken middelen wil 
beperken 

• Past in milieu-/ARBO protocol door 
ontbreken van R- en S-zinnen 

 
Verpakkingen 
Micro Miracle 841 is leverbaar in een 
doseerflacon van 1 liter 
 

 
Micro Miracle 841 
Toepasbaar op: caravans, boten, auto’s, 
keukens, tentzeilen, zonweringen, 
lamellen, vloeren, wanden, kozijnen, 
rondom de werkplek en nog veel meer. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Maak een gebruiksoplossing met 20 tot 60 
milliliter per emmer. Breng vervolgens aan 
met spons, mop, spray, borstel, 
microvezeldoek, hoge- of lagedrukspuit. 
Werkt zowel met hard als zacht water. 
Warm water maakt het product extra actief. 
Opbrengen, in laten werken, zonodig 
inschrobben en afspoelen. Zonodig 
nadrogen. 
 
De doseerfles is eenvoudig in gebruik. 
Draai de dop los en knijp in de fles tot de 
doseerkamer met minimaal 20 ml is 
gevuld. Alles boven de 20 ml. zal 
automatisch in de fles terug vloeien. Vul 
met de juiste hoeveelheid de sprayflacon of 
emmer. Hierna de dop sluiten zodat er 
geen lekkage kan optreden. 
 
Fysische, chemische 
eigenschappen 
Omschrijving: vloeibaar, blauw 
Viscositeit: ca. 16 cP 
pH: ca. 9,9 
Dichtheid: 1,01 g/ml 
Vlampunt: >100°C, onderhoudt niet 
 de verbranding 
Oplosbaarheid: volledig  
Houdbaarheid: 1 jaar onder normale  
 omstandigheden 
 
Wettelijk verplichte informatie 
Géén R- en S-zinnen, géén 
waarschuwingsymbolen op M.S.D.S. en 
het etiket 
 
Uw adviseur 
Ap Keizer Reinigingstechnieken BV 
A. Einsteinlaan 31 
9615 TE  KOLHAM 
Tel: 0598-394502 
E-mail: info@apkeizer.nl 


