
Dammol Pro-Line schoonmaakproducten

Dammol Pro-Line

Professionele reinigingsmiddelen voor de professionele gebruiker.

Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding

Kwalitatief hoogwaardige producten

Dammol Interieurreiniger Concentraat

Geschikt voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken. 

Droogt streeploos op en laat een frisse geur achter.

Dosering:  30-100ml per 10 liter water.

Dosering is afhankelijk van de mate van vervuiling.

PH waarde: Ca. 10,5

Nummer Omschrijving

25D9100 Doos 12 x 1000ml

25D9105 Doos 2 x 5000ml

Dammol Sanitairreiniger

Een licht zure reiniger voor dagelijks gebruik.

Verhoogt de hygiëne in sanitaire ruimtes en laat een frisse 

geur achter. Bestemd voor reinigen van douches, toiletten,

wastafels, tegelwanden en andere sanitaire toepassingen.

Dosering: 30-100ml per 10 liter water.

Dosering is afhankelijk van de mate van vervuiling.

PH waarde: Ca. 3,0

Nummer Omschrijving

25D9103 Doos 12 x 1000ml

25D9107 Doos 2 x 5000ml

Dammol Vloerreiniger

Laagschuimende reiniger bestemd voor het dagelijks en periodiek

reinigen van nagenoeg alle type vloeren.

Toe te passen met de dweil, mop en tevens geschikt om machinaal

te gebruiken.

Ook te gebruiken op marmer en natuursteen.

Dosering: 30-100ml per 10 liter water.

Dosering is afhankelijk van de mate van vervuiling.

PH waarde: Ca. 8,7

Nummer Omschrijving

25D9102 Doos 12 x 1000ml

25D9106 Doos 2 x 5000ml

Dammol Interieurreiniger sprayer

Een direct, klaar-voor-gebruik reinigingsmiddel in een sprayflacon

voor het reinigen van alle waterbestendige harde oppervlakken.

Toe te passen op bureaus, spiegels, ruiten etc. 

Droogt streeploos op.

Dosering: Direct klaar-voor-gebruik product.

Spray op een klam vochtige doek en reinig hiermee het

oppervlak. Bij zwaardere vervuiling direct op het oppervlak

sprayen, even laten inwerken en afnemen met een klamvochtige

doek.

PH waarde: Ca. 10,5

Nummer Omschrijving

250328 Doos 6 x 750ml Top
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Dammol Sanitair ontkalker

Lichtzure tot zure reiniger voor wekelijks/periodiek gebruik.

Voorkomt kalkaanslag in sanitaire ruimtes en laat een frisse

geur achter. 

Bestemd voor het reinigen van douches, toiletten, wastafels,

kranen, afvoerputjes etc.

Dosering: Verdunning van 1:10 tot 1:20 toepassen en

naspoelen met water. Onverdund aanbrengen op de 

kalkresten.

PH waarde: Ca. 2,8

Nummer Omschrijving

25D9108 Doos 12 x 750ml

Dammol Ontvetter sprayer

Sterke ontvetter in een sprayflacon.

Product is direct klaar-voor-gebruik.

Geschikt voor het reinigen en ontvetten van alle waterbestendige

oppervlakken.

Dosering: Direct klaar-voor-gebruik product.

Spray op een klam vochtige doek en reinig hiermee het

oppervlak. Bij zwaardere vervuiling direct op het oppervlak

sprayen, even laten inwerken en afnemen met een klamvochtige

doek.

PH waarde: Ca. 11,2

Nummer Omschrijving

25D9104 Doos 6 x 750ml
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