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MILIEUKEUR VAN DE EUROPESE UNIE
Toegekend voor goederen of diensten die voldoen aan 
de milieueisen van het milieukeursysteem van de EU

Registratienummer: NL/020/017

• Minder verstoring van het waterleven
• Minder gebruik van gevaarlijke stoffen
• Duidelijke gebruiksaanwijzing

Vive® producten zijn ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen voor dagelijks gebruik. Aan deze productlijn 
is na uitgebreid testen het  Europees Ecolabel en Cradle to Cradle Gold certificaat toegekend, dat garant 
staat voor milieuverantwoorde producten. Met de producten van Vive® kiest u iedere dag voor een maximaal 
 schoonmaakresultaat met een minimale belasting van het milieu.

Productomschrijving
Vive® Floor voor het dagelijks verwijderen van normale  vervuiling. Zwakschuimend en neutraal met een frisse geur. 
Vetoplossend.                        
Vive®  Floor is sterk geconcentreerd en lost direct op in water.  Speciaal  geschikt voor het reinigen met schrob-/
zuigmachines. Zuinig in  gebruik dankzij uitstekend reinigingsresultaat bij lage dosering.
pH-waarde puur: 6,0 - 6,5
Door de milde samenstelling is Vive® Floor veilig voor de  gebruiker en daardoor bij uitstek geschikt als dagelijkse 
vloerreiniger. Daarnaast is Vive® Floor gebruiksvriendelijk en veelzijdig toe te passen op alle waterbestendige 
vloerafwerkmaterialen. 
Door de specifieke samenstelling reinigt Vive® Floor met een lage dosering snel en effectief. En draagt daarmee bij 
aan een  kostenefficiënte dagelijkse schoonmaak. Het prettige parfum laat de gereinigde ruimte  langdurig fris ruiken.

Toepassing
Het reinigen van alle waterbestendige vloeren met of zonder polymeer- of  wasbeschermlagen. 

Gebruiksaanwijzing
Mengverhouding:
• Als mop- en schrob-/zuigmiddel: 20-40 ml op 10l water.
Juist doseren draagt bij aan milieubewust en kostenefficiënt schoonmaken en zorgt voor een snelle en effectieve 
werking.

Verpakking en artikelnummer
• Doos met 10 ABIPAC® flacons van 1 liter, art. nr. 114.192
• Doseerdop wit 20 ml voor 1 liter ABIPAC® flacon,  art. nr. 110.127

Vive® Floor 
Ecologische vloerrreiniger, voldoet aan de strenge eisen van het 
Europees Ecolabel en Cradle to Cradle Gold certificaat.

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat 
BENZISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. Na het 
werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming dragen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.


