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Product Informatie  
       

NEOFRESH  
DIERENVERBLIJFREINIGER 

PIB-002100-NL 

 

Product 

NEOFRESH DIERENVERBLIJFREINIGER is een pH neutraal 

reinigingsconcentraat, milieubewust samengesteld op basis  van 

plantaardige  etherische oliën waaronder natuurlijke citronella.   

NEOFRESH is een uitstekende chloorvervanger maar dan zonder 

de bijtende en huid agressieve  stoffen.    NEOFRESH is speciaal 

ontwikkeld om het onderhoud van de dieren verblijven voor u en 

uw huisdier wat aangenamer te maken met daarnaast 

uitstekende geur neutraliserende eigenschappen en een 

uitzonderlijk frisse geur die uren lang blijft hangen.. 

 

Werkzame stoffen 

Citronella olie  

 

 

 

Toepassingsgebied 

Door de hygiënische en geur neutraliserende werking van de 

citronella is NEOFRESH DIERENVERBLIJFREINIGER uitstekend geschikt 

voor het reinigen  van katten bakken, en dierenverblijven zoals 

cattery’s, kennels,  hondenhokken, kooien van  konijnen, cavia’s  

e.d.   NEOFRESH  reinigt en verfrist voorts alle waterbestendige 

oppervlakken  zoals tegelwerk, vloeren en natuurlijk op alle 

plaatsen waar een frisse geur gewenst is.  

NEOFRESH kan met andere reinigers worden gecombineerd en is 

geschikt voor het dagelijks onderhoud in: 

 

 Dierenarts praktijken  

 Kennels 

 Trimsalons 

 Huishoudelijk gebruik 

  

 

Gebruiksaanwijzing 

Algemeen: 

Afhankelijk van de vervuilingsgraad 50 - 150ml op een emmer 

water (7 LTR) Bij kattenbakken e.d. puur aanbrengen, 5 minuten 

laten inwerken en het oppervlak met een harde borstel bewerken. 

Naspoelen met schoon water. 

 

Ook te gebruiken  in sprayflacon en voor machinale toepassingen.  

Was en reinigingsmiddelen altijd buiten bereik van kinderen 

houden. 

Opslag 

Niet blootstellen aan extreme temperaturen  (bewaren bij 

temperatuur > +5 ºC en <40ºC).   Bewaar het product in de 

originele gesloten verpakking. In ongeopende verpakking 

houdbaar tot:  zie expiratie datum.  Na openen van de verpakking 

6 maanden houdbaar. 

Bevat Citronella.  in goed gesloten verpakking op goed 

geventileerde plaats buiten bereik van kinderen bewaren!   

  

 

 

 

 

Uiterlijk en fysische eigenschappen: 

pH 1% ige oplossing : ca. 7,5 

Soortelijk gewicht : 1,0  

Kleur : Witte vloeistof 

Geur : Citronella geur 

Houdbaarheid: onbeperkt, vorstvrij opslaan 

Brandbaarheid : niet brandbaar 

 

Eerste hulp maatregelen  

Na oogcontact : Bij aanraking met de ogen direct met  

overvloedig water spoelen en direct arts waarschuwen. 

Na inname : Mond uitspoelen en veel water drinken. 

 

 

Opslag en logistieke gegevens: 

Verpakking droog, vorstvrij en gesloten bewaren. 

Gevarenklasse : Geen 

     

NEOFRESH DIEREN 

VERBLIJFREINIGER  1000 ML 

 NEOFRESH DIEREN 

VERBLIJFREINIGER  4x5 L 

REF:  DVR002132  REF:  DVR002131 

EAN:  8717703890372  EAN:  8717703890419 

Doos EAN: 8717703890389  Doos EAN: 8717703890426 

Doos  inh. 12 X 1000 ML  Doos  inh. 4 X 5 L 

50 ds  = 600  flac. Op 1 Euro 

pal 

 30 doos = 120 cans op 1 Euro 

pallet 

     

     NEOFRESH DIEREN 

VERBLIJFREINIGER  10 Liter 
   REF:  DVR002130 

   EAN:  8717703890433 

   40 cans  op 1 Euro pallet 
    


